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Æfiágrip
Boga Benediktssonar á Staðarfelli.

Eptir Hannes Þorsteinsson.

Um leið og verki þessu — Sýslumannaæfunum — er

lokið, þykir hlýða að geta hér stuttlega helztu æfiatriða

höfundarins, Boga stúdents Benedikissonar á Staðarfelli.

Hann var fæddur á Kjallaksstöðum á Fellsströnd 24. sept-

ember 1771 og bjuggu þar þá foreldrar hans: Benedikt

stúdent Bogason, síðar óðalsbóndi á Staðarfelli (f. 20. apríl

1749, t 26. maí 1819) og Hildur (f. 17. okt. 1744, t 28.

júlí 1828) Magnúsdóttir prests á Höskuldsstöðum Péturs-

sonar af Stóru-Brekkuætt í Fljótum, en móðir Hildar var

Ásgerður Pálsdóttir, systir Bjarna landlæknis og systkina

hans. En Benedikt á Staðarfelli var son Boga í Hrappsey

(f. 1723, t 10. okt. 1803) Benediktssonar sama staðar (f.

1658, t 1746) Jónssonar fálkafangara í Brokey (f. 1584,

t 1672) Péturssonar bónda í Arnarfirði Péturssonar. En
móðir Benedikts á Staðarfelli og 1. kona Boga i Hrapps-

ey var Þrúður (t 1753) Bjarnadóttir ríka sýslumanns á

Skarði (t 15. apríl 1768) Péturssonar Bjarnasonar sýslu-

manns á Staðarhóli (t 16. apríl 1693) Péturssonar sj'slu-

manns (t 1621) Pálssonar á Reykhólum (t 1598) —
Staðarhóls-Páls — Jónssonar á Svalbarði Magnússonar.

Er það göfugt kyn, er að Boga stendur, í báðar ættir, en

óþarft að rekja það hér frekar. Þeir langfeðgar Boga í

beinan karllegg: Jón í Brokey, Benedikt í Hrappsey og

Bogi gamli voru hinir mestu atfara- og atorkumenn, harð-
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fengir og miklir fyrir sér, en höfðingjar í lund og auðugir

vel. Benedikt faðir Boga yngra var og enginn eptirbátur

þeirra að fésæld og framtakssemi, vel að sér gerr og

sæmdarmaður í hvívetna. Hefur Bogi minnzt föður síns

og þeirra langfeðga sinna mjög vel og rækilega í ritinu

))Feðgaærir((, er prentað var í Viðey 1823. Og munu þær
minningarrúnir, er Bogi hefur þar rist langfeðgum sínum,

lengur standa en )>grafletur á grjóti((. En rit þetla er nú

mjög torfengið.

A 1. aldursári eða vorið 1772, fluttist Bogi með for-

eldrum sínum frá Kjallaksstöðum að Staðarfelli og ólst

þar upp. Vorið 1783, var honum nýfermdum komið til

kennslu mánaðartíma hjá séra Sigurði prófasti Stefáns-

syni á HelgafeUi, síðar biskupi á Hólum, og þangað fór

hann aptur um jólaföstu sama ár, og var þar um vetur-

inn fram að páskum 1784. Lærði hann þá að skrifa og

reikna og nokkuð í latínu, en svo varð hlé á því námi

hans um hrið, þangað til 1789, að hann fór til Boga afa

síns i Hrappsey og var þar um veturinn (1789— 1790) við

latínunám hjá séra t*órði Ólafssj'ni aðstoðarpresti í Skarðs-

þingum (ý 1798), og tók þá svo góðum framförum, að

hann fékk inngöngu í Hólaskóla 1790, 19 ára gamall. En
því mun Hildur móðir Boga hafa ráðið, að hann fór í

Hólaskóla, en ekki SkálhoUsskóla, því að Páll Hjálmars-

son, er þá var skólameistari á Hólum, og Hildur voru

systrabörn. Auk skólameistara voru þá kennarar við skól-

ann: Halldór Hjálmarsson (ý 1805) bróðir Páls, og Gísli

Jónsson, síðar prestur i Stærraárskógi (7 1838). Var Bogi

5 vetur í skólanum og útskrifaður þaðan 15. maí 1795

af PáH skólameistara. Segir í vitnisburðarbréfi hans,

að þótl hann hafi ekki gáfur í skarpasta lagi, þá hafi

hann samt góða dómgreind, er hann hafi hugsað sig vand-

lega um.^) Þar segir einnig, að hann hafi haldið ágæta

1) »Ingenium ([uamvis non acerrimum habeat, pensitatis

tamen animo rebus, juciicio sane felice«. Vitnisburöarbréf hans

á latínu er bæði í vitnisburdarbréfabók stúdenta frá Hólaskóla

liinni yngri (1792—1802) í Ldskj.safninu og ennfremur i sérstakri

lausri afskript aptan viö sömu bók.
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prófræðu (wegregiam habuit concionem«) út af ákveðn-

um texla. Heíði hann því Hklega orðið hinn snjallasti

kennimaður, en embættisbrautin átti ekki fyrir honum að

liggja. Ætlaði hann að sigla til Kaupmannahafnar til

frekara náms sumarið 1795, s. á. og hann útskrifaðist, en

€kkert varð af því, wvegna vissra orsaka«, segir hann

sjálfur í »Feðgaæfum«, en getur ekki um, hvað hamlað

hafi. Dvakli hann þá Vjí ár hjá foreldrum sínum á Stað-

arfelH, þangað til hann kvæntist 28. nóv. 1796 vestur i

Holti í Önundarfirði, Jarþrúði, dóttur Jóns prests Sigurðs-

«onar í Holti, er drukknað hafði þar um vorið s. á., og

Solveigar Ólafsdóttur lögsagnara frá Eyri í Seyðisfirði

Jónssonar, en séra Jón var son Sigurðar prófasts Jóns-

sonar i Holli undir Eyjafjöllum (ý 1778) af hinni al-

kunnu Steingrímsætt í Skagafirði. Var Jarþrúður þá að

eins tvítug að aldri (f. 8. maí 1776) og þótti einhver hinn

bezti kvenkostur veslur þar. Mun sá ráðahagur hafa

stofnaður verið að tilhlutun foreldra hans.^) Voru þau

nýgiptu hjónin þar vestra veturinn 1796—1797, en um
vorið 1797 afhenti Bogi fyrir hönd konu sinnar Holtsstað

riðtakandanum séra Jóni Ásgeirssyni, og flutli svo að

vestan þá í fardögum að ArnarbæH á Fellsströnd, en þá

^örð hafði hann keypt undir bú sitt haustið áður (1796).

Bjuggu þau hjón þar í ArnarbæH 7 ár (1797— 1804). Er

íiuðsætt, að Bogi hefur þá þegar fengið orð á sig fyrir

atorku og hagsýni, því að hauslið 1803 réð Ólafur í*órð-

arson Thorlacius kaupmaður, er álti verzlun á Bíldudal,

Boga fyrir verzlunarstjóra sinn þar, og færði þá Bogi bú-

1) F*á er Bogi var i Hólaskóla var hann stundum i jóla-

leyfinu á vetrum hjá séra Pétri Péturssyni á Miklabæ eöa Vig-

fúsi Scheving sýslumanni á Viðivöllum. Var pá uppeldisstúlka

hjá sýslumanni, Anna Porsteinsdóltir, föðursystir Jónasar skálds

Hallgrimssonar, og felldu þau Bogi hugi saman og trúlofuðust.

En séra Stefán Porsteinsson á Völlum, bróöir Ónnu, segir í ætta-

tölum sinum (í rainni eign), aö Bogi hafi wekki fengiö þess ráöið

fNTÍr sínumc að kvongast Önnu, hafi hún þótt fátæk. Var hún

fríðleiksstúlka og gerfileg og vildi Ari læknir Arason á Flugu-

mýri einnig fá hennar, en hún giptist síðar séra Magnúsi í Stein-

nesi (t 1838) syni Árna biskups Pórarinssonar.
**



slað sinn frá Arnarbæli að Bíldudal í fardögum 1804. En

þá er Ólafur Thorlacius keypti verzlunarstaðinn í Stykkis-

hólmi 1807, varð Bogi þar verzlunarstjóri, og fluttist al-

gerlega búferlum til Stykkishólms í fardögum 1808. Eptir

lát Ólafs Thorlaciusar (ý 1815) var hann skipaður af yfir-

völdunum 1818 fjárhaldsmaður sona Thorlaciusar, Arna

og Ólafs, er þá voru ungir, og jafnframt varð hann

þá ))yfirfaktor« verzlunarstaðanna, bæði í Stykkishólmi,

á Bíldudal og ísafirði.

Bogi var fjáraflamaður mikill sem fleiri frændur hans

og auðgaðist allmikið meðan hann var í Stykkishólmi,^)

en jafnframt blómgaðist einnig verzlun sú, er liann veitti

þar forstöðu, vegna hagsýni og atorku Boga. En ekki

skorli hann þá heldur öfundarmenn, er sáu ofsjónum yfir

uppgangi hans. Pá er Arni Thorlacius var orðinn full-

veðja og fjár síns ráðandi, hætti Bogi öllum verzlunar-

störfum við árslok 1826 og flutti búferlum úr Stykkis-

hólmi vorið 1827 að föðurleifð sinni StaðarfelH. Hafði

Bogi fengið kvittun frá þeim Tliorlaciusarbræðrum 13.

sept. 1825 fyrir Qárhald sitt frá 1818 og stjórn á fé þeirra.

En svo töldu þeir bræður til skuldar hjá honum rúma

26,000 rd. samkvæmt verzlunarbókunum i Stykkishólmi,

en Bogi gerði gagnkröfu til þeirra, er var rúmlega 2,000

rd. hærri en þeirra, eða rúmlega 28,000 rd., er hann

taidi ágóðahluta sinn af verzlunararðinum. Var haldinn

sáttafundur á Staðarfelli 17. ágúst 1829, og kröfðust þeir

bræður eða umboðsmenn þeirra 8000 rd. greiðshi í vör-

um til sátta við Boga, en liann bauð þeim að sleppa

skuldakröfu sinni hinni miklu og gefa þeim upp 1000 rd.

af inneign sinni hjá þeim bræðrum við árslok 1826, og

auk þess jörðina Krossholt 60 hndr. að dýrleika. Var þá
frestað sáttatilraun til 4. sept. s. á. (1829). Var þar á

þeim sáttafundi staddur ]5jarni Thorarensen yfirdómari.

1) Keypti hann á þeim árura ýmsar jarðlr, þar á meðaí
biskupssetrið garala, Hóla i Hjaltadal, af þeira PáH skólameist-

ara Hjáhnarssyni og Gisla konrektor Jónssyni, en seldi þá aptur

1824, ásamt kotinu Hrafnhóh, Benedikt stúdent Vigfússyni, siöar

presti og prófasli á Hólum, fyrir 2500 rd.



sem ráðunautur Boga tengdaföður síns, og varð ekki sált-

um á komið, svo að málinu var vísað til dóms og laga.

En líklega hafa þeir bræöur séð, að mál þetta yrði nokk-

uð umfangsmikið og kostnaðarsamt, en úrslitin óviss, og

væri því betri mögur sætt, hafa eflaust ekki treyst mál-

stað sinum nógu vel, og einhverjir hklega gengið á milli

að hamla málarekstri. Og lauk þessu svo, að þeir Bogi

og Árni Thorlacius fyrir sjálfan sig og hönd Olafs bróður

síns, sættust heiUim sáttum á sáttafundi að Staðarfelli 11.

sept. 1830 á þann hált, að Bogi afhenti þeim bræðrum

til fullrar eignar jörðina Krossholt 60 hndr. með hjáleig-

unum Flesjustöðum og Hafursstöðum, einnig hálfa jörð-

ina Neðri-Brekku í Saurbæ 12 hndr. að dýrleika og 300

spesíur í peningum.^) Og var þar mikið á mununum frá

því, sem þeir bræður höfðu í fyrslu krafizt, svo að segja

má, að Bogi gengi með fuUri sæmd frá því máli, enda

niun aðalkrafan gegn honum hafa verið byggð á ógreidd-

um skuldaeptirstöðvum við verzlunina, ef til vill lítt fá-

anlegum, er þeir bræður hafa viljað láta hann svara til

og bera ábyrgð á.

í sambandi við misklíð þessa má geta þess, að 20.

des. 1828 ritaði Árni Thorlacius Bjarna amtmanni Þor-

steinssj^ni á Stapa, og skj'rði honum frá, að sá orðrómur

gengi staflaust, að Bogi ræki ólöglega sveitaverzlun (wland-

prang«) og hefði selt tóbak, brennivín, kaffi, sykur o. fl.

heima hjá sér á Staðartelli næstliðinn vetur (1827— 1828),

þ. e. fyrsta veturinn, sem Bogi var þar. Ritaði amtmað-

ur þá 28. febr. 1829 sýslumanninum í Dalasýslu (Skúla

Magnússyni), sendi honum kæru Arna og bauð sýslu-

manni að spyrjast nákvæmlega fyrir um þetta á mann-
talsþingum í sj^slunni um vorið,^) sem sýslumaður og

gerði í hverjum hreppi, en uppskeran af því varð rýr,^

1) Hér hefur verið farið eptir sáttabók Fellsstrandarhrepps

(1810—1866), sem geyrad er i Landskj.safninu. Var Bogi sátta-

maður þar i hrepp frá því um 1830 og til dauðadags, ritar síð-

ast nafn sitt í sáltabókina 21. okt. 1818.

2) Sbr. kopíubók Vesturamtsins 1829 (i Lskjs.).
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og vilnaðist ekkert um ))verzlunarprang(( Boga. Féll þetta

niður svo búið. En það sýnir, að kalt hefur andað frá

Arna Thorlacius til Boga um þessar mundir, áður en

sættir tókust.

Að þessu slepptu átli Bogi ekki í nokkrum deilum

eða ófriði, eptir að hann var kominn að Staðarfelli, nema
að því leyti, að Guðmundur Scheving ))agent(( í Flatey,

mágur hans, gerði tilkali til Staðarfells, er Bogi hafði

fengið framyfir jafnaðarskipti við Halldóru systur sina,

konu Guðmundar, er hafði fengið kongsleyfi fyrir þvi, að

hún gengi að arfi eptir föður sinn til jafns við Boga. En
Guðmundur vann þar ekki á, og liætti við, svo að Bogi

hélt Staðarfelli. Lifði hann þar síðan í kyrð og næði

við allsnægtir^) það sem eptir var æíinnar. Hann andað-

ist á Staðarfelli 25. marz 1849^) á 78. aldursári. Bjó

Jarþrúður ekkja hans eptir hann á Staðarfelli með rausn

og skörungskap, unz hún andaðist 13. marz 1858, nálega

82 ára gömul. Attu þau hjón saman 8 börn, er komust
til fullorðinsaldurs, og eru þau talin í Sýslum.æfum II,

131— 132.') Er margt manna írá þeim börnum komið,

sem kunnugt er.

Svo er sagt, að Bogi hafi verið fríður maður sj'num

og karlmannlegur. Mynd sú, er hér fylgir aí honum, er

rauðkritarmynd, gerð af séra Sæmundi Holm á Helgafelli,

1) Espólín (Árb, XII, 187) hefur þaö eptir Boga sjálfum,

aö liann heföi fengið hverjum sona sinna 1000 spesiur, en hverri

dóttur 500, og var það góöur skildingur á peim tímum.

2) Banameinið talið »hæg ellikröm« i prestsþjónustubók

Staðarfellskirkju i Lskjs,

3) Pau voru: 1, Benedikl f, í Arnarbæli á Fellsströnd 21.

jan. 1798, 2. Hildiir f. s, st, 4. júní 1799. 3. Solveig f. s, st, 27,

okt. 1801. 4, Jens Jakob f, á Bildudal 3. sept. 1806. 5, Dnjnjólf-

ur f. s, st. 30. des, 1807, 6. Ragnheiður f, í Stjkkishólmi 7, júni

1814. 7. Sigríður f, s. st, 22, ágúst 1818, 8, Jóhanna Soffia f, s.

st. 7. febr. 1823 (sbr, Feðgaæfir, Vkl, 1823, bls, 74—75). í æfisögu

Péturs biskups eptir Dr. Porvald Thoroddsen, bls, 312—315, er

skýrsla um Staðarfellsættina erlendis (frá Jens Jakob (Bogasyni)

Benedictsen).
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þá er Bogi var sóknarbarn hans í Stykkishólmi, liklega á

árunum 1810—1820.0

Snemma mun Bogi hafa farið að safna bókum, og

keypti þær víðs vegar að, einkum íslenzkar sögubækur og

aðrar fræðibækur, átti og allgott handritasafn. Hygg eg,

að hann hafi fengið margt prentað og óprentað úr dánar-

búi hins fjöllærða fræðimanns Magnúsar sýslumanns Ket-

ilssonar í Búðardal, er var öndvegishöldur í öllum íslenzk-

um fróðleik vestanlands á þeim tímum. Var og skammt
milli þeirra, þá er Magnús sjslumaður bjó í Búðardal, en

Bogi í Arnarbæli, og andaðist Magnús (1803) síðasta árið

sem Bogi bjó þar. Má sjá það af ýmsu, að Bogi hefur

ýmsan fróðleik til Magnúsar sólt um íslenzka menn og

atburði, er síðar kom honum að góðu haldi, er hann fór

að semja Sýslumannaæfirnar. Var það ætlun Boga um
eitt skeið, að gefa bókasafn sitt til almenningsþarfa, eins

og sést af konungsúrskurði 5. maí 1819,^ þar sem hann

fær leyfi til slikrar arfleiðslu og fyrirheili um ókeypis

staðfestingu á þeirri erfðagjöf. Er sennilegast, að Bogi

hafi þá ætlað sér að gefa safn sitt hinu nýstofnaða Stipts-

bókasafni í Reykjavík, en ekki varð samt neitt úr þessari

ráðagerð og gekk mestur hluti safns hans, bæði bækur
og handrit til Brynjólfs í Flatey sonar hans,^ en nokk-

ur handrit til Jóns Péturssonar háyfirdómara, tengda-

sonar Boga.

Meðan Bogi var önnum kafinn við verzlunarstörf,

mun hann ekki hafa haft miklar tómstundir til að gefa

sig við íslenzkri sagnaritun eða ællfræði. En samt lagði

hann ekki þær iðkanir fyrir óðal, því að eptir lát föður

síns (1819) ritaði hann æfisögur langfeðga sinna, er hann

1) Ah'nd þessa sendi Bogi siðar Finni Magnússyni, líklega

nálægt 1840, og komst hún svo meö bréfum Finns 1 Rikisskjala

safn Dana, og þar fann dr. Porvaldur Thoroddsen hana fyrir

nokkrum árum innan í bréíi frá Boga.

2) Sbr. Klausturpóst 3. árg. 1819, bls. 179.

3) Pað safn mestallt er nú komið i Landsbókasafniö. Her-

dís Guömundsdóttir, ekkja Brynjólfs, seldi það safninu 18S7.
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kallaði ))Feðgaæfir«, liðlega samið og mjög fróðlegt merkis-

rit, er hann lét prenta í Viðey 1823, sem áður er getið.

Aptan við þá bók eru raktar meira en 20 ættkvíslir, sum-

ar allt ofan úr forneskju niður til þátíðarmanna, og lýsa

ummæli Boga í formála bókarinnar, hvernig hann lítur á

ættvísi yfirleitt, því að þar segir hann meðal annars (bls.

5_6): »Ættvísi er fróðleikur fyrir sig, sem ekki ætti með

öllu að týnast frá löndum vorum, og ættatölur eru ekki 1

hvers manns hendi, sem þær girnast, og þess vegna hef

eg uppteiknað svo margskyns ættkvíslir, að lysthafendur

fengju þar frá rakið ættir sínar. Um þá, sem ekki hirða

um að vita ætt sína eður annara, mætti segja hið gamla

máltæki: Misere senescit, qui se neseit, og ef menn hirða

um kynferði dýranna til undaneldis, þvi skyldu menn þá

ekki hirða um sitt eða síns eigins afkvæmis?« Djarflega

og rétt mælt.

))Feðgaæfir« Boga má skoða sem undanfara Sýslu-

mannaæfanna, fyrirkomulagið og efnið samskonar — æfi-

sögur og ættatölur. En á þessu aðalverki sínu, er jafnan

mun halda minningu hans á lopti með sæmd, byrjaði

hann ekki fyr en hann var algerlega sezlur um kyrt á

Staðarfelli, skömmu fyrir 1830. En vera má, að hann

hafi á síðustu árum sínum i Stykkishólmi, eða eptir a5

hann gaf út »Feðgaæfir«, farið að safna til Sýslumanna-

æfa að einhverju leyti. Var það nær óplægður akur,.

er Bogi réðst þar í að yrkja, því að um þetta efni

hafði ekki ritað verið nema lítilsháttar ágrip yfir land

allt af Magnúsi sýslumanni Ketilssyni,^) og af Jóni

sýslumanni Jakobssyni á Espihóli (f 1808) um sýslu-

menn í Norðlendingaíjórðungi og nokkrum hluta Múla-

sýslu, og er það merkisrit og allnákvæmt, enda hefur Bogi

tekið það upp víðast hvar nær orðrétt, eða lítið breytt.

Má því telja æfisögur sýslumanna í Norðlendingafjórð-

1) Petta rit, er Bogi minnist á i formála sínum, mun vera

sama ritiö, sem nú er í Lbs. 380 4to., komið beinlinis úr safni

Boga, og allt med hinni gullfallegu og skýru hendi Magnúsar

sýslumanns. Er þar meðal annars stutt sýslumannaregistur

yíir land alt með nokkrum upplýsingum um hvern sýslumann

auk margra bréfa.
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ungi (I. bindi Sýsluniannaæfanna) aðallega bygðar á rili

Jóns sýslumanns Jakobssonar, fram að hans tíma eða

fram yfir 1800. Frumrit Jóns s>^slumanns af æfisögum

sýslumanna í Húnavatnssj'shi er í Lbs. 273 fol., en vant-

ar þar htið eitt aptan af, en frumritið af Þingeyjarsj^slu

og Eyjafjarðarsýslu 1 safni bókmentafélagsins 86 fol. í

Lbs. og frumritið af Hegranessýslu í sama safni nr. 85

fol., hvorttveggja komið frá séra Hákoni Espólín og hefur

áður verið í eign Jóns Espóhns föður hans, er hefur rit-

að þar viðauka og athugasemdir hér og hvar og æfisögu

Jóns s^'slumanns föður síns 1 86 íol. Hefur verk þetía

byrjað á Þingeyjarsýslu og endað á Húnavatnssýslu. í

Þingeyjarsj'slu er í þessu frumriti t. d. fyllra um Vigfús

sýslumann Jónsson (f 1795) og eins ítarleg æfisaga Björns

sýslumanns Tómassonar (ý 1796), sem Bogi hefur ekki

haft undir höndum, af því að þessu mun bætt við á sið-

ustu árum Jóns sj'slumanns. En afskript af sj'slumanna-

æfum Jóns Jakobssonar í heild sinni (þó án þessara síð-

ustu viðauka í Þingeyjarsj'slu o. fl.) er með hendi Magn-

úsar sýsiumanns Ketilssonar i Lbs. 383 4*^ (ranglega eign-

að Magnúsi sj'slumanni í handritaskránni), og er það hand-

rit komið úr safni Boga, svo að mér þykir sennilegast,

að það hafi einmilt verið þessi afskript Magnúsar sýslu-

manns, er Bogi hefur haft til afnota, en alis ekki frum-

rit Jóns sj'slumanns.^)

1) Jón sýslumaður kallar þetta rit sitt: Annál um noröur-

íslands sýsluraennina siöan fyrir og um trúarbragðaskiptin etc.

(sbr. Skrá yfir rit Jóns Jakobssonar, með eigin hendi hans, í

saíni Bókm.íél. 77 8^o. i Lbs.). í ætlatölum Guðmundar Gíslasonar

í Melgerði i Eyjafirði (f 1789) (í minni eign) er allmikið um sýslu-

menn i Eyjafjarðarsýslu, og er það tekið eptir riti Jóns sýslu-

manns. í Lbs. 805 4to- er afskript at 1. heptinu (Pingeyjarsýslu) eða

jafnvel ciginhandarrit höfundarins á síðari árum hans, og ritað

hefur hann með vissu nafn sitt á titilblaðið 12. janúar 1800 á

Espihóli, og eins undir formálann. F^'rirsögn þessa handrits cr

))Æfiskrá Norður-íslands sýslumannaö ctc. Pað sem Jón sýslu-

maður ritar um nokkra sýslumenn i Múlasýslu, aptast i IBFél. 85

fol. kveðst hann hafa tekið eptir upplýsingura frá Pétri sýslu-

manni Porsteinssyni á Ketilsstöðum (f 179Ó).



A árunum 1830—1833 hefur Bogi lokið við að semja

Sj'slumannaæfir yfir land allt, og er það eiginhandarril hans

í 6 bindum. Komst það síðar í eign Jóns háyfirdómara Pét-

urssonar, og er nú í minni eign. Eptir þessu handriti er

prentað I. og II. bindi Sýslumannaæfanna (Xorðlendinga-

fjórðungur og Vestfirðingafjórðungur að Gljúfurá). Jafnskjótt

sem Bogi hafði lokið þessu verki, tók hann að rita það um
að n\'ju og jók það þá mjög, svo að bindin urðu 7 í stað

6 áður, en ekki komst hann lengra áleiðis með þetta full-

komnara annað uppkast en fram í 4. bindi, þ, e. yfir Múlasý-slu,

SkaptafelIssS'slu, Vestmannaeyjar, Rangárvallasjslu, Árnes-

sj'slu, Gullbringu- og Kjósarsýslu, Borgarfjarðar-, Mýra-,

Hnappadals- og Snæfellsnessýslu eða vestur að Gljúfurá,^

og hefur lika ef til vill aldrei ætlað sér meira en að auka

að eins fj'rri hluta ritsins, er ófullkomnastur var áður.

Þetta aukna annað uppkast (vestur að Gljúfurá) er með
eigin hendi Boga í Lbs. 384 4^°z (1. og 2. bindi), 385 412:

(3. bindi) og 386 4^^ (4. bindis 1. og 2. hluti). Eptir

þessu eiginhandarriti Boga er prentaður textinn í III. og

IV. bindi Sýslumannaæfanna. En um leið og Bogi byrj-

aði á þessu síðara uppkasti (um 1833— 1835) hefur hann
ritað fyrir því formála þann, er prentaður er hér á eptir,

en við eldra uppkasUð er enginn allsherjar formáH. Þá er

eiginhandarriti Boga sleppir í Lbs. 386 4Í£:, hefur Brynj-

ólfur kaupmaður i Flatey, son hans, lálið Gísla sagnfræð-

ing Konráðsson halda áfram og taka afskript af hinu eldra

eiginhandarriti Boga. Hefst sú afskript Gísla á Dalasj'slu

(4. bindis 3. hluta) í Lbs. 386 4i^, og tekur yfir 387 4Í£:

(5. bindi: Barðastrandar-, ísafjarðar- og Strandasýslu) og

388 4^^ (Norðlendingafjórðung 6. og 7. bindi). Allt þetta

handrit, bæði eiginhandarrit Boga af síðara uppkasti hans

og framhaldsafskript Gísla af hinu eldra uppkasti, er keypt

handa Landsbókasafninu (1887) af Herdísi Guðmundsdótt-

ur, ekkju Brynjólfs Bogasonar Benedictsen, ásamt fleirum

handritum úr bókasafni þeirra feðga.

Síðustu viðaukar Boga í eiginhandarritum hans af

Sýslumannaæíunum eru frá 1848, ári áður en hann and-

aðisl, og sést af, því að hann hefur verið ritfær fram á

síðasta aldursár, en dálitið skjálfhentur er hann þá orð-
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inn, scm ekki er að furða um svo aldraðan mann, er

mikið hafði ritað um æfina og þar að auki nokkuð hneigst

til drykkju á efri árum, en þó aldrei sér tii vansa eða

virðingarhnekkis.

Helztu rit Boga, auk Feðgaæfa og Sýslumannaæf-

anna, eru:

Uin hirðsljóra á íslandi. stiptamtmenn, amtmenn og

land/ógeta. Eptir Hirðstjóraannál séra Jóns Halldórssonar.

Aukið og framhaldið til 1840. Eiginhandarrit 1 minni

eign, 342 bls. í 4^Jh

Lögsögiimannaœfir og lögmanna á Islandi. Ritaðar á

Staðarfeili 1841. Lbs. 382 4Í2:, 220 bls. Eiginhandarrit.

Registiir ijfir ijmsa embœttismenn á Islandi, þar á meðal

hirðstjóra, lögmenn, landþingsskrifara, sgslamenn o. íl. Lbs.

381 4'f^ Eiginhandarrit.^)

í Lbs. 392 412: eru ýmsar ritgerðir eptir Boga, þar á

meðal drög hans eða safn til y^Feðgaœfaa, um jarðamat,

tilraiinaskgring yfir timatal i Laxdœlu, lögmannatal mcð
atliugasemdum o. fl. smávegis. Fremst i þessu handriti

eru noldvrar athugasemdir (á 17 l)ls.) eplir Steingrím

biskup við Sýslumannaæfir Boga, og lítur þvi út fyrir, að

Bogi hafi sent biskupi Sýslumannaæfirnar (eflaust eldra

uppkaslið) til athugunar, og biskup svo sent honum apt-

ur þessar athugasemdir, er sjá má, að Bogi hefur tekið

til greina í síðara uppkastinu. í sama hndr. (Lbs. 392

412:) er einmitt bréf frá biskupi til Boga ds. í Laugarnesi

11. sept. 1833, þar sem biskup þakkar honum fyrir 3

bréf »hvert öðru fróðlegra« frá 23. maí, 30. júní og 6.

sept. s. á. Óskar biskup, að lögmannatalið fái að liggja

hjá sér til sumars, þótt hann vantreysti sér að auka við

það. Bogi hafði og bréfaskipti við Jón Espólín sýslumann

á síðuslu æfiárum hans og leitaði upplýsinga hjá honum
(sbr, formálann).

Sj'slumannaæfir Boga eru ekki að eins langstærsta og

merkasta ritið, sem eptir hann liggur, heldur jafnframt

lang-yfirgripsmesta og merkasta mannsagna- og ættfræði-

1) Titlar pessara rita eru hjá höfundinum miklu lengri og

umfangsmeiri en hcr er taliö.
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rit í íslenzkum bókmenntum á síðari tímum, og lýsir af-

armikilli elju, vandvirkni og nákvæmni höfundarins, að

safna svo miklu efni saman úr v-msum áttum, og er mesla

furða, hversu margt hann hefur náð í, og jafnvel haft

sumt undir höndum t, d. fornbréf, sem nú þekkjast ekki,

Og á þessu verki byrjaði þó Bogi ekki fyr en hátt á sextugs-

aldri. En hann hafði vitanlega fágæta og ágæta aðstöðu

til að leysa þetta verk af hendi: nægar tómslundir og

næg efni, þurfti ekki að gefa sig við öðru en þessu aðal-

starfi, því að bústjórn bæði utanhúss og innan þurfti

hann ekki að annast. Það gerði Jarþrúður kona hans

með hinum mesta skörungsskap. Það var því mesta

happ, að Bogi komst þó það snemma út úr verzlunar-

braskinu, að honum vannst tími til að vinna í kj'rð og

næði að þarfara og þjóðnýtara verki en kaupmennsku.

En þótt því sé svo háttað, eins og höf. sjálfur viðurkennir

hæversklega 1 formála sínum, að verk hans standi í mörgu

til bóta, og villur fmnist í því hér og hvar, þá hefur

hann samt, þrátt fjTÍr öll smávegis smíðalýti, brotið fyrsl-

ur manna að ,kalla má ísinn í þessu efni, og er enginn

vaíi á, að Sj^slumannaærirnar munu æfinlega standa seni

óbrotgjarn bautasteinn til minningar um Boga Benedikts-

son á Staðarfelli.



Fylgiskjal.

Heimilisfólk á Staðarfelli

vistarárið 1834—1835.

[Eptir Manntali i Landskj.safninu, teknu 2. feljr. 1835|.

1. Bogi Benedictsen, 64 ára, Theol., Antiquit. Patriæ et Oeco-
noniiæ Studios., húsbóndi, eigari jaröarinnar.

2. Jar(ð)prúður Jónsd. Benedictsen, 59 ára, hans hústrij.

3. Ragnheiður B. Benedictsen, 21 árs,
]

4. Sigriöur B. Benedictsen, 17 ára, > þeirra dætur.

5. Jóhanna B. Benedictsen, 12 ára,
J

6. Benedict Siguröarson, 41 árs, eklíill, vefari og smiður.

7. Guðmundur Jónssson, 29 ára, smiður og skytta.

8. Gísli Gíslason, 35 ára, góður vinnuraaður.

9. Nikulás Olafsson, 29 ára, vinnumaður, á að vinna f\TÍr

börnum.
10. Jón Oddsson, 25 ára, vinnuraaður, hagur.

11. Porgrímur Viglundarson, 25 ára, fjárhirðir, heilsuveikur.

12. Teitur Jónsson, 41 árs, vinnumaður, leggur með raóður sinni.

13. Benjamin Jónsson, 56 ára, fjárliirðir, heilsulasinn og vesall.

14. Porsteinn Árnason, 68 ára, ekkiU, uppgjafatökukarl, léttvæg

skepna.

15. Porsteinn Einarsson IG ára, léttapiltur, óhraustur.

16. Porbjörg Eyjólfsdóllir, 28 ára, pjónustujómfrú.
17. Guðríður Gísladóttir, 31 árs, do.

18. Sigríður Helgadóttir, 37 ára, do.

19. Ingibjörg Jónsdóttir, 27 ára, matselja.

20. Ingibjörg Guðmundsdóltir, 25 ára, vinnukona.
21. Sigriður Hannesdótlir, 20 ára, vinnukona.
22. Guðlaug Porbjörnsdóltir, 27 ára, vinnukona.
23. Guöbjörg Sigurðardóttir, 31 árs, vinnukona.
24. Kristin Teitsdóttir, 60 ára, uppgjafatökukerling, heilsulaus.

25. Halldóra Jónsdóttir, 82 ára, ekkja, sveitarkerling, heilsulasin.

26. Pórunn Bjarnadóttir, 85 ára, sveitarkerling, nœr karlæg og

bhnd.
27. Karítas Jónsdóltir, 41 árs, á sveit vegna ópægðar.

II
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Heimilisfölk á sama bæ (Staðarfelli)

vistarárið 1S4S-1849.

[Eptir húsvitjiuiarbók Ilvamnisprestakalls i Laudskj.safni. Manntalið tekici

siðast i marz 1819, að Boga nýlátnuml.

Mad. J. Benedictsen, 73 ára, htJsmóðir.

Frú Hildur Thorarensen, 50 ára, hiiskona.

Steinunn B. Thorarensen, 25 ára, hennar dóttir.

H. Solv. Thorarensen, 14 ára, líka svo.

Sæunn Porleifsdóttir, 17 ára, tökusttilka.

Vilborg Guðmundsdóltir, 28 ára, þjónustustiilka.

Jóhannes Bæringsson, 33 ára, sraiður.

Sigríður Jónsdóttir, 31 árs, hans kona.

Porsteinn Ketilsson, 33 ára, vinnumaður.

Oddný Porbjörnsdóttir, 38 ára, hans kona.

Porsteinn Einarsson, 31 árs, vinnumaður.

Guðbrandur Bjarnason, 33 ára, do.

Jens Kristján Arngrírasson, 21 árs, do.

Porkell Jónsson, 27 ára, do.

Jónas Jónsson, 21 árs, do.

Sigríður Helgadóttir, 53 ára, húskona.

Pórdis Bergsdóttir, 36 ára, vinnukona.

Jóhanna Ólafsdóttir, 30 ára, do.

Sæunn Bjarnadóttir, 29 ára, do.

Kristín Loptsdóttir, 23 ára, do.

Ingibjörg Sigurðardóttir, 15 ára, do.

Rósa Bjarnadóttir, 54 ára, do.

Aths. Frá 1840—1849 hefur heirailisfólk á Staðarfelli verið 23-

29, flest 29 vistarárið 1842-1843, og 28 1844-1845. En

frá bijskaparárura Boga á Staðarfelli fyrir 1840 eru engar

manntalsskýrslur til úr Staðarfellssókn, neraa frá 1835,

Á IjIs. 82.J, 2. linu að neðan, liefur einn slafur (1) dregizt upp úr i prent-

uninni, eplir að gengið var algerlega frá próförkinni, svo að þar stendur: weið-

róltingarnar« i staðinn fvrir wleiðréuingarnarw.



Formáli höfundarins.')

Öll sagnafræöi er þar af sprottin og hefur mann eptir niann
við haldizt, að einhverjir hafa til orðið að ritfæra tilburðina.

Pvi hefur raargur fróðleikur niður fallið, að menn hafa ekki

hirt um að vita, eða ekki vogað að skrásetja það, sem peir hafa

ekki haft fulla vissu um, eða ekki þólzt geta gert það til hhtar,

eða óttast aðfindni eptirmanna.

Frá þvi Arna- og Laurentiusar-biskupasögur og Hungur-
vaka voru ritaðar er fátt á íslandi í sagnafræði skrásett utan

annálar (mjög margir þeirra ófullkoranir og hjátrú blandaöir,

einkum Jóns prests Egilssonar) til þess Jón prófastur fróði Hall-

dórsson ritaði Hirðstjóraannál, Biskupa- og Prestaæfir og fleira,

hvað þó hans niðjar doktórarnir Finnur og Hannes biskupar

1) Formáli þessi, sem er ártalslaus, er framan \ ið 1. Inndi Sýslumaiina-
sefanna i Lbs, ."ÍSl 4to., er lijá Boga hefst á Múlasýslum, og svo haldið sólar-

sinnis suður og vestur um land. En með þvi aö byrjað var á Pingeyjarsýslu
við prentun l)ókar þessarar, kemiir þessi formáli Boga nú að loknu verkinu. í

yrra uppkasti hans (i minni eign) er enginn formáli, því að það, sem kallað

cr formáli i I, 1-2 er að eins inngangsorð liöf. framan við Xorölendingafjórðung,
en enginn allsherjar formáli.

Höfuðtitill Boga á öllu ritinu er samkv. Lbs. 384 4lo. svolátandi

:

Specimen Topavchologiœ

eða

Sagna-tilraun

Sýslumenn á íslandi.

Af ýmsiim bókum, skjölum og söíjniim samantekin o/j ritfœrð

"/

Boga Benediklssyiii

Theologiœ, Antiquitatum Patriœ et Oeconomiœ
Studioso.
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hafa umbætt og aukið og séra Vigfús hiröstjóra- og lögmanna-

annál aukiö, þvi að fátt er i fyrstu svo gert, aö ekki niegi

umbæta.
Pessir áðurtöldu hafa mestan part ritaö ura klerklega em-

bættismenn, því aö peir gátu helzt stuðst við bréfabækur bisk-

upa og stiptsskjöl þá áhrærandi þar margt var á fj-rri öldum

ritað, sem viökom klerkum, bæöi fyrir og eptir siðaskiptin, en

mjög fátt um leikmenn, utan þeirra er stundum getið i annál-

um eða dómum, hvar i biskupar, klerkar eða kirkjur áttu þátt,

ekki svo mikiö, að menn viti með fullvissu valdaár hirðstjóra

eða lögmanna á 13., 14. og 15. öld og því síður sýslumanna,

einasta við tækifæri eru þeir nefndir, einkum þá þeir áttu mál-

um að skipta við biskupa, klerka eða kirkjur. Er því miklu

torveldara að rita um leikmenn, þar svo mjög er um þá sagnafátt.

Espólín fróði hefur á 18. öld mikið vel samið sínar Arbæk-
ur frá miðri 13. öld til miörar 18. aldar (frá 1260 til 1744)0 Hef-

ur honum furðuvel tekizt með réttu áratali að niðurraða til-

burðum meðal lærðra og leikra. Munu fáir hans spor fylla i

sagnafræði og ættvisi og fleirum lærdómsgreinum. Hjá honum
hef eg leitað upplýsingar um sýslumenn og kveðst hann litið

annað um þá vita en það, sem innfært sé í sinar Árbækur, utan

ættir og afkomendur margra þeirra, tjáir þar hjá, að það muni
lítt mögulegt að fá fullvissu um marga sýslumenn á fyrri öld-

um. Pessa, i íslands sagnafræði, nú lifandi, makalausa manns
álit, læt eg réttlæta mina viðleitni, þó ófullkomiö veröi verkið,

minnugur þess gamla málsháttar: Est quadam prodire tenus, si

non datur ultra.

Á fyrstu öldum, eptir það ísland gaf sig undir Noreg, settu

kongar ýmsa yíir landið, sem þá nefndust sýslumenn konungs

og voru það i eiginlegri merkingu, höföu sumir alt, sumir hálft

landið eða tjórðung þess að veitingu fyrir tilsett afgjald, opt

þrjú ár i senn. Voru þessir s^sluraenn sjálfir fraraan af optast

á ferðum um sýslur sinar og landið; þótti þá mestur hðföings-

skapur að hafa sem mest undir. Seinna voru téðir valdaraenn

nefndir hirðstjórar eða höfuðsmenn Mætti þvi i sýslumanna-

tölu nefna nálega alla hirðstjóra frara á 16. öld. Pá þessum
þótti sýsla sin of erfið, tóku þeir sér ýrasa umboðsmenn í ýms-

um héruöum, völdu helzt þar til auöuga höfðingja, þvi að hjá

þeim var von mestra gjalda, seltu þá þó frá þessum umboð-
um, ef þeim i nokkru misféll við þá, tóku nú einn, nú annan í

ýmsum héruðum eöa sýslum til að safna saman sakeyri og

sköttum og nefna menn i dóma, þvi aö ekki var þá annar vand-

1) Af þessu sést, að Bogi heliir ritaö forniála þennan fyrir 1813, áðnr en

10. ileild Árbókanna var prentuð. Mun liann ritaður um 1833, nieðan Espólin

(v 18:36) var á lifi (sjá siðar) Skiili Magnússon kammerráð á Skaröi hefur og þá
verið lifandi (sjá siðar), en liann dó 1837.
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inn. Héraðastjórn mátti á þeini öldum ganga sera verða vildi

en mikil undirkúgun, bæði af klerka- og leikmannavaldi var pá

á alpýðunni.

Smámsaman var landinu skipt i smáparta, sem pá kölluð-

ust s^slur, og umboðsmenn hirðstjóra nefndust pá sýslumenn,

en peir eiginlegu konungs sýslumenn fengu hirðstjóranafnbót.

Nú tóku hirðstjóra-umboðsmenn, sýslumennirnir, að fá hjá hirð-

stjórum stundum fleiri sýslur og héruð til umráða. En par

mönnum pótti i pessu veldi, riki og nafnbót, fór hver að herða

sig sem gat að fá sýslumannsembætti, smækkuðu pá sýslur

peirra og urðu opt tveir um eina sýslu. Pessir héldu aptur um-
boðsmenn, stundum íleiri en einn, sem almennt voru pó kallaðir

sýslumenn (seinna lögsagnarar). Er pví opt torvelt að segja,

hvort einn, sem í gömlum ritum nefnist sýslumaður, eða lct

dóma ganga, hafði sýsluveiling eða var umboösmaður.
Um marga pá gömlu sýslumenn mun verða ómögulegt med

fullri vissu að segja árstal, nær peir tóku eða slepptu sýslum,

pví að fæstra peirra veitingabréf eru nú til, og annálaritarar

hafa litiö par um skrásett.

Magister Hálfdan rektor Einarsson í sinni Sciagraphia pag.

151 Ijáir, aö Snæbjörn Torfason hafi samið annál yfir alla sýslu-

menn, sem prentaður hafi verið í Kaupmannahöfn 1656. Pann
annál hef eg leitazt við að fá hjá ýmsum læröum mönnum
innan- og utanlands, en peir kváðust ekki vita af honum að

öðru en nafninu, og Espólín fróði tjáir mér, aö hann muni ekki

hafa verið merkilegur.i)

Pað eg reisti mér pann huröarás um öxl, að gera tilraun

að uppgötva sýslumenn á íslandi var enganveginn í pvi tilliti,

að eg gæti gert paö verk fullkomið (hvað fáum mun takast),

heldur til að vekja fróöa menn að umbæta paö peir geta og

leiörétta, svo ef hver tæki við af öðrum og umbætti, að verkid

3'röi að lokum nokkurn veginn fullkomið, að minnsta kosti 3'fir

16. og 17. öldina.

Pað sem eg hef stuðst við í ritgerö pessari er:

1. Konferenzráðs dr. M. Stephensens sýslumannaregistur á 18.

öldinni, að áratölu næstum óumbreytt. Ættum og æfiágrip-

um hvers peirra hef eg viðaukið.

2. Jóns sýslumanns Jakobssonar Sýslumanna-annáll yfir Norð-
urland, hvar í hann hefur safnað mðrgura göralura dóm-
um, hverra helzta inntak eg hef tekið, en aukið að sýslu-

mannatðlu, ættum, æfiágripi, og sumstaðar umbreytt hans
meiningu um peirra valdaár, eða hvort pað voru umboðs-
menn eða höfðu veiting.

1) Pað er salt, að á annál þessum, sem aðallega er hirðstjóra-annall, er

lilið að græða, en hann er mjög fngætnr, og ekki i söfnum hér á landi, nema
handriti (sbr. Safn til s. ísl. 11, GOG).
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3. S<slumanns Jóns Espólíns fróða Árbækur, sem aö rithætti,

sérlegri varkárni, og grannskyggni í hlutanna niöurröðun
eptir áratali, samt meö f^igislausri sannleikselsku, yfirganga

mitt lof.

4. FjTsta uppkast lil litils sýslumanna-regislurs, einkum á

17. öld, mjög ófullkomiö, samiö af Magnúsi sýslumanni

Ketilssyni á hans elliárum. Par með fylgdu fáeinar góðar

athugasemdir úr sendibréfum gömlum.
5. Finns biskups Hist. Eccl. af hverri eg gat pó mjög Jitið

hagnýtt til þessa verks.

6. Ýmsa gamla annála og dómabækur, einnig ættatölubækur,

gömul skjöl og bréf, úr hverju eg nieð itarlegum saman-

burði hef nýlt það þessu verki nokkurnveginn tilhej'röi.

Kammerráö Skúli sýslumaöur Magnússon hefur góðsamleg-

ast léð racr áðurnefnd nr. 2 og 4, samt ættalölubækur, og prest-

urinn séra Eggert Jónsson á Ballará hefur Icð mér nokkra ann-

áJa og gamlar dómabækur, hvar fyrir eg kann téðum herrum
mikla þökk. Hcr að auki hefur Espólín fróði sagt mér sina

meiningu, einkum þar sem bar á milli i ættatölum og eg var

óviss, hverju fylgja skyldi.

Paö litla æfiágrip, sem finnst við flesta sýslumenn, hef eg

úr ýmsum bókum eða skjölum dregið, en ættir þeirra og af-

komendur úr ættatölubókum og sumt að Espólíns fróða leið-

beiningu. Svo lítið, sem þetta sýnishorn er, hefur það kostaö

mig harla mikinn bókalestur og ítarlegan samanburð til að kom-
ast sem næst þvi rétta, því að viða greindi á i annálum um ára-

tal og 1 ætfatölum um kynkvislir. Má þó enn mikið umbæta
af fróðum mönnum, því einn hefur þau skjöl eða ritaðar bæk-

ur, sem hinn hefur ekki. Eg hef heldur ekki haft aðgang til

bókasafna utanlands, en mátt hjálpast eptir föngum við áður-

taldar bækur og skjöl.

Árstal við sýslumenn á 14., 15. og framan af 16. öld er viða

helzt óáreiðanlegt, og vandséð, aö margt þar af rctt up])götvaö

verði. Paö getur og veriö, aö sumir, sem eg hef sett við sýslu-

mannatölu, hafi ei sýslu haft, en mjög fáir munu þeir vera.

Par sem eg hef ekki haft fyrir mér dóma þeirra, eða séð þá i

skrifum nefnda sýslumenn, hef eg dregið grun af nafninu bóndi,

sem var valdamannanafnbót fram á 17. öld. Svo nefnist til

dæmis Daði bóndi í Snóksdal (seni deyði 1563), Ari bóndi

i Ögri (sem deyði 1652). Að sönnu nefnist Nikulás klausturhald-

^ri Porsteinsson og svo bóndi, en þaö er aðgætandi, að leik-

menn höfðu ekki klaustur að léni norðanlands fyr en eptir 1550,

að undanteknu Viðeyjar- og Helgafellsklaustri (Nikulás tók

Munkaþverárklaustur 1563, deyði eptir 1590). Urðu þvi höfðingj-

ar þeir, sem bændur nefnast, að hafa sýslur, þar þá (fyrir 1550)

A'oru ei utan sýslur og fáeinar kongsjaröir, sem lénaðar voru

leikmönnum. Pó kann eg ei þetta fyrir fullvist að scgja. Hitt
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tel eg vist, aö margir niunu tleiri hafa verið liiröstjóra-umboðs-

nienn eða sýslumenn á 13., 14., 15. og Ui. öld, um hverja eg hef

engar sagnir, og gct ei svo milíið sem nefnt þá. Fræðimenn,

sem hafa betri áhöld en eg, gætu þeim og mörgu öðru við

aukið.

Pessum mínum viðburðum með sýslumenn hef eg skipt i

sjö bindi, sem eru:

1. Um sýslumenn i Múla- og Skaptárþingi.

2. Um sýslumenn i Vestmannaeyja-, Rangár- og Arnesþingi.í)

i Gullbringu-, Kjósar-, Borgarfjarðar- og

-Mýrasýslum.-)

í Pórsnesþingi (Hnappadals-, Snæfellsnes- og

Dalasvslum.3)

í Porskafjarðarþingi (Barðastrandar-, ísa-

fjarðar- og Strandasýslum).

i Húnavatns- og Skagafjarðarsýslum.

í Vaðla-, (Eyjafjarðar-) og Pingeyjarsýslum.*)

Skortur á hjálparmeðulum, rainn linignandi aldur, sljó-

skyggni og óvissa minna lifdaga, taka frá mér alla von að geta

talsvert umbætt eða á ný uppskrifað þetta mitt annad uppkasf,

sem er víða útkrassað á spássíum (hvar af margt mætti innsetj-

ast, ef nokkur viUli nýta að uppskrifa það). Hafi eg brotið isinn

vona eg raildra dóma og leiðréttingar hjá fróðum mönnum.
StiUinn þarí og víða mikla leiðréttingu, þar eg sinnti ekki ura

að prýða hann, en hraðaði mér hvað eg kunni að afljúka þessu

verki, áður en eg liði allsendis undir lok.

3.



XX

annars ætlu að vera til landsins public útaipta, er hér við sett

taíla um sýsluafgjöld til public þarfa íslands. Afgipt til jarða-

bókakassans er til 1838 í silfri:

Rbd.

Múlasýslunoröurpartur c.38

suðurpartur . c 38

Skaptafellssýsla öll . . 67

Rangárvalla 63

Árness 75

Borgarfjarðar . . . .99
Mýra- og Hnappadals . 122

Snæfellsness 140

Dala 92

Rbd.il

100

80

80

Barðastrandar .

ísafjarðar. . .

StrandasÝsla

HúnavatnssÝsla

Skagafjarðar

Eyjafjarðar . .

Pingeyjarsýsla .

Vestmannaeyjar, Gull-

bringu- og Kjósarsýsl-

ur administrerast.

|Rbd.

67

,

56

I
25

|l39

I

53

57

' 36

Rbd.

100

100

10

200

NB. 1838 var gerð sú umbreyting á sýsluafgiptunum, sem
stendur teiknuð í seinni röð rúbrikanna hér að ofan. Fyr

var afgjaldið til specie, svo til couranl, nú til rikisbankadala

reiknað.
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BoGi Benediktsson
á Staðarfelli.



C, Sunnlendingafjórðungur.

I. Kjósarsýsla.

Peir göniln þingstaðir í Kjósarsýshi

:

1. Varmá í Mosfellssveit.

2. Esjuberg á Kjalarnesi.

3. Reynivellir í Kjós.

Við Gullbringusj'slu er frá sagt, hversu yfirráðendur

Kjalarnesþings liöfðu optast ásamt Kjósarsýslu lengi fram

eptir, og að þar voru ásamt Gullbringusj'slu optast sömu
valdamenn; get eg því hér einasta íslenzkra valdamanna

frá reformation trúarbragðanna, en sleppi öllum útlend-

um, hvar um ritað er við Gullbringus\'slu.

Henrich Mædingr.

Diðrik hirðstjóri Pining tilskipaði 1490 Henrich

Mæding konungssj^slu um Kjós og Kjalarnes etc. Datum
mánudag næstan fyrir Mikaelsmessu 1490^).

1) P. 6. 27. september. Bréfið er gert á Bessastööum. Dið-

rik Pining (hinn yngri) kallar Henrik Mæding ærlegan dándis-

svein og sinn trúan þénara og skipar honum rekstur sýslu og

umbod um Kjós, Kjalarnes og með Sundum. Biður hann, að

þeir í Kjalarnesþingi sýni Mæding þann góðvilja, sem þeir hafi

sér veitt og áður sýnt hinum kæra írænda sinum Diörik

Pining (eldra), en sjálfur segist hann hafa forföll, að hann geti

ekki til þeirra komið (sbr. Fbrs. VI, 717—718). Af þessu er að
ráða, sem bæði þessi Didrik Pining og þar áður frændi hans
Didrik Pining hafi haft Kjósarsýslu. Diðrik I^ining hinn eldri

var hirðstjóri yfir öllu íslandi 1478—1490, og andaðist 1491 en

Diðrik yngri frændi hans, sá er gefur út sýslubréí Mædings var

»fóveti og höfuðsmann yfir allt ísland« 1490—91 í umboði írænda
síns, eins og sést af bréfi 1. júli 1491 á alþingi (Fbrs. VI, 754).

Henrik Mæding hefir verið i þjónustu Diörik Penings eldra, og er

1



Þorvarður lögmaður Erlendsson.

(Sjá Arnessþing). lóDó á Calixtusmessu^) að Varmá
í Mosfellssveit, nefnir Þorvarður lögmaður Erlendsson

sýslumaður 1 Kjalarnesþingi í dóm Olaf Asbjörnsson, Jón

Sigurðsson, Þorleif Jónsson og Ólaf Olafsson lögréttumenn,

samt Orm Sigurðsson og Jakob Brandsson að dæma hversu

háar vigsbætur Arni Eiríksson skyldi Ijúka, eptir Hannes

Etin^) útlendan mann, er með höggum og slögum yíirféll

Arna, svo hann átti hendur sínar að verja, voru því bæt-

urnar mildaðar til 15 hundraða. En Hannes hafði verið

höfuðmannsþénari; sætti Arni síðar afarkostum Dana.

Sveinn Henriksson.

1549 að Reynivöllum í Kjós nefndi Sveinn Henriks-

son skrifari, er þá liafði sýshi kongs í Kjalarnessþingi,

menn í dóni, um Laxanes í Kjós, sem Sigurður Sigurðs-

son fyrir utan samþykki konu sinnar Æsu Jónsdóttur,

hans fyrst getid i vitnisburöi Guðna Jónssonar og þriggja ann-

ara manna 1 Flatey 17. ágúst 1484 um svik, ásælni og yfirgang

Diðriks l^inings, Heinriks Mædings, Péturs skyttu og fleiri Pin-

ingsmanna við enska kaupmenn, sem lægju á Bátsöndum, og

er Mæding þar kallaður »fóveti« Pinings (Fbrs.,VII, 12—13). Siö-

ar er Mæding beinlínis netndur uniboðsmaður Diðriks liirðstjóra

i bréfi gerðu i Hatnarfirði 10. júli 1488 um lögmannskaup það
sem hann geldur og ákveður Finnboga lögmanni Jónssyni (Fbrs.

VI, 631—632j og 28. nóvember s. á. kvittar hann í umboði Pin-

ings Pál bónda Pálsson um það silfur, er Bjarni heitinn Mar-

teinsson hafði að halda eptir Gerek gullsmið, og Hólmfriður
Bjarnadóttir kona Páls tók í sinn hlut. Er það bréf gert í Hof-

íelli i Hornafirði (F'brs. VI, 64Ó—646). Hve lengi Henrik Mæding
hefur haldið Kjósarsýslu, eða hvenær hann hefur látizt, er ókunn-
ugt. Hann kemur hvergi viÖ bréf, eptir að hann fær sýsluna

haustið 1490.

£rlendur Þorvarðsson
lögmaður er talinn sýslumaðnr í Kjalarnesþingi 1539 (sbr. J. S.

(54 fol. í landsbókasafninu), en ókunnugt er mér um dóma hans
þar.

1) Réttara: Priðjudaginn næstan fyrir Galixtusmessu =
10. október, sbr. P^brs. VII, 801, þar sem dómur þessi er prentaður.

2) I dómnum i Fbrs. er hann nefndur Hanns Etin, en nöfn-

in Hans og Hannes voru á þeim tímum naumast aðgreind.



háfði selt Erlendi lögmanni Þorvarðssyni, sem Jón Ketils-

son iipp á klagaði, vegna konu sinnar (iuðrúnar Jóns-

dóttur systur Æsu, að erfð fallið etc^)

Pétur Einarsson.

(Sjá um hann við GuUbringusx'slu). Hann hefur að

niinni meining tekið Kjósarsv-slu 1540, en sleppt henni

1552, þá hann tók Reynistaðarklaustur, hverju hann hélt

þó ei utan 1 ár.

Eggert Hannesson.
(Sjá um hann við Gullbringusýslu). Eg meina hann

hafi tekið Kjósarsýslu ásamt öðrum sínum lénum 1552,

og sleppt Kjalarnesþingi 1554-).

Narfl Ormsson.
1573 mánudaginn næstan eptir trinitatis sunnudag var

Narfi s\'slumaður í Kjalarnesþingi millum Botnsár og Ell-

1) NafniÖ ))Sveinn Henriksson« er algerlega rangt hjá Boga,

og á pað að vera Hannes skrifari. Paö sést af dómnum i A. M,

238 4to bls. 123, sem nú er að láni í landsbókasafninu. Par
stcndur funum fetum, aö mánudaginn i gagndagaviku um voriö

1Ö49 hafi veriö útnefndur dómur á Reynivöllum Daf ærlegum dánd-
ismanni Hannesi skrifara, er pá hafði mins herra kongsins sýslu

i Kjalarnespingiw. Er petta sami dómurinn, sem Bogi getur hér

um. En hann hefur farið villt i naíni dómandans, ef til vill haí't

fyrir sér slæma afskript af bréfinu. Þessi Hannes skrifari hefur

eflaust veriö fógeti hiröstjórans.

2) Páll Stigsson
fógeti á Bessastööum, siöar hirðstjóri, hefurjafnframt verið sýslu-

maður i Kjalarnespingi 1554, næst eptir Eggert Hannesson, er

varð lögmaður sunnan og austan 1554 og hefur pá sleppt sýsl-

unni.

Niels Ólafsson
fógeti (umboðsmaöur) Páls Stígssonar, kallar sig kongsins um-
boðsmann yíir premur fjórðungum landsins í dómi, sem hann
lét ganga i Bakkarholti i ÖIíusi 15G4 um reka á Porlákshafnar-

skeiði, og hefur hann pá ekki að eins haft sýsluvöld i Árnessýslu,

heldur eflaust víðar (t. d. í Kjósarsýslu) sem umboðsmaður Páls,

er ekki mun hafa gert sýslumannaverk, eptir að hann varð hirð-

stjóri (sbr. hirðstjóraannál séra Jóns Halldórssonar, Saín til s

ísl. II, 705).

1*



iðaár, kaupvoltur með fleirum, á Reynivöllum í Kjós, þá

Jón Gissurarson seldi Vigfúsi Jónssyni 13 liundr. og 60

áln. betur í jörðunni Vindási i Kjós^).

1) Narfi var son Orms Jónssonar sýslumanns i Vik(Re3'kja-

vík) og Ingibjargar Xarfadóttur ábóta á Helgafelli ívarssonar (sbr.

II. B. bls. 501). Hann bjó i Reykjavík og átti Guðrúnu Magnús-

dóttur sj'stur Halls skálds. Börn þeirra eru talin hér áður (II,

502—504) og ættir frá tveimur þeirra: séra Ormi á Breiðabólsstað

og Pórnýju (ekki Póreyju) líonu séra Gísla Einarssonar á Stað,

en ekki frá Jóni Narfasyni. En auk þessara þriggja eru og talin

börn Narfa: Jakob, Guðmundur, Magnús, Ögmundur, Guðrún, og

er þó nokkuð vafasamt um þrjú hin síðast töldu, og ekki verða

ættir taldar frá þessum börnuni. En frá Jóni Narfasyni er komin
fjölmenn ætt í Arnesþingi, og hefur Narfanafnið haldizt í þeirri

ætt jaínan siðan. Jón Narfason átti Þuriði dóttur Oddleifs

Klemenssonar á Kleifuni í Gílsfirði og Ingibjargar Halldórsdóttur,

bróðurdóttur Daða í Snóksdal. Bjó Jón á Laugarvatni í Laugar-

dal og Kringlu í Grimsnesi. Hans son var

a. Einar i Gröf í Grímsnesi. Hans son

aa. Narfi bóndi i Efstadal. Hans son

aaa. Einar í Etstadal, var á lifi 1729, 68 ára. Synir hans

voru

:

>< Narfi i Efstadal fæddur um 1700, var tvikvæntur,

átti fj'r f*óru Eiríksdóttur og börn, en siðar Mar-

gréti Gunnlaugsdóttur frá Púfu í Ölfusi Andrés-

sonar lögréttumanns á Kröggólfsstöðum Finnboga-

sonar; þ. b.

:

a. Andrés á Berghyl og Syðra-Langholti (j 1826)

faðir Magnúsar alþm. (ý 1869) föður Helga í

Birtingaholti föður Guðmundar fyrrum prófasts

i Reykholti, séra Magnúsar kennaraskólastjóra,

séra Kjartans i Hruna, Ágústs dbr. í Birtinga-

holti, Katrínar konu séra Olafs Valdimarssonar

Briem og Guðrúnar konu Haralds Sigurðssonar

á Hrafnkelsstöðum.

b. Elizabet átti Ásbjörn Stefánsson í Fellskoti í

Biskupstungum (f 1828, sbr. II, 342); þ. b.: aa)

Narfi á Brú (t 1870) átti Pórelfu Porsteinsdótt-

ur frá Kjaransstöðum Jónssonar i Fjalli Valda-

sonar i Fljótshólum Eirikssonar, þeirra ein-

birni Porsteinn á Brii, síðar i Reykjavík (7 1904),

faðir Hannesar ritstjóra Pjóðólfs. bb) Jón í

NýjabæiFlóa, var þríkvæntur, átti fjölda barna,

eilt þeirra x\sbjörn i Reykjavik. Einkason hans
Jón lærisveinn i hinum almenna menntaskóla.



Vigfús Jónsson.

Faðir: Jón, bróðir Alexíusar ábóta í Viðev, Pálssonar.

cc) Jón annar drukknaði ókv. bl. dd) Stefán,

tór austurraeð séra Hjálmari Guðmundssyni, bjó

á Hafranesi i Fáskrúðsfirði. drukknaði ungur.

Sonurhans var Ásbjörn, kallaður hinn »sterki<(,

faðir Stefáns, er nú býr á Bóndastöðum i

Hjaltastaöaþinghá. ee) Felix dó ókv., bl.

c. f*óra átti Erlend Jónsson
; þ. b,: Jón,Ásmundur,

Porgeröur, Porbjðrg og Narfi var suður á Strönd.

Hans dóttir Margrct s. k. séra Sveinbjarnar

Hallgrimssonar i Glæsibæ; þ. b.: Sveinbjörn

Gestur yfirkennari i Arósum, Grethe, er átti

Kristján Amundason á Ingunnarstöðum i Brynju-

dal, Kristín s. k. séra Kjartans prófasts Einars-

sonar i Holti, Steingrimur og Sigriður.

d. Jórunn átti Bjarna Jónsson i Efstadal; p. b. aa)

Helga átti Gisla i Efstadal Valgarðsson s. sí.,

Vernharðssonar stúdents á Búrfelli Ófeigssonar

og börn. bb) Magnús átti Guðrúnu Valgarðs-

dóttur systur Gísla. Eitt barn peirra Bjarni á

á Skeggjastöðum i Mosfellssveit faðir Einars, er

bjó á Kleppi. cc) Jón átti Steinunni Vigfús-

dóttur prests í Miðdal Jónssonar. dd) Guðrún
átti f*órð Gíslason frá Laugardalshólum, bróður

Guðrúnar konu séra Hjálmars Guðraundssonar

á Hallorrasstað. ee) Magnús yngri álti Helgu

Loptsdóttur frá Leirvogstungu Porkelssonar,

systur séra Þorláks i Móum. it) Steinunn átti

Pórodd Óhifsson á Helgastööura; þ. b.: Einar

i Gafli, Bjarni á Helgastööura og Ólafur i Borg-

arkoti á Skeiðum. gg) Margrét átti Olaf í Vað-

nesi Porgeirsson s. st. Ketilssonar Þorgeirssonar,

bl. hh) Póra átti Tyrfing á Hvalfjarðarströnd.

ii) Ragnheiður átti Eyjólf á Ketilvöllum Por-

leifsson frá Bððraóðsstöðum Guðmundssonar i

Eystri-Tungu i Landbroti I^álssonar; þ. b. : Por-

leifur í Efstadal faðir Ásmundar, er þarbýr nú,

Magnús i Lykliju á Kjalarnesi, Kolbeinn bóndi

i Kollafirði , Erlendur hreppstjóri, erbjóíSkál-

holti og átti íjölda barna, Eyjólfur, er bjó á

Laugarvatni, Guðmundur i Austurhlíð, faðir

Solveigar konu Porsteins Thorarensens á Mó-

eiðarhvoli, Bjarni, Jórunn og Katrin raóðir Magn-

úsar prófasts Andréssonar á Gilsbakka.
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Móðir: \)

Koim: Ragnhildur gipt iim löfiO, dóttir Þórðar lög-

manns Guðmundssonar.

e. Gunnlaugur, var í Reykjavik, átti Önnu Ejjólfs-

dóttur eldra á Rej'kjavöllum í Biskupstungum
ísólfssonar í Rútsstaðalijáleigu Guömundssonar
og Helgu Póröardóttur frá Útlilíð Gislasonar s.

st. Asmundssonar á Minnivöllum á Landi Brynj-

ólfssonar.

X Halldór Einarsson i Efstadal átti Guðrúnu Guð-

mundsdóttur; þ. b.: Guðmundur á Seli i Ytrihrepp,

Sveinn á Kjaransstöðum, faðir Halldórs á Kálfhóh,

og Einar á Vatnsleysu, en synir lians voru : Halldór

á Vatnsleysu föðurfaðir Halldórs Halldórssonar,

er þar býr nú, Bjarni i HoUakoti íaðir Halldórs í

Hróarsliolti, F*órður á Sýrlæk faðir Pórðar i Sum-
arhöabæ og Guðmundur faðir Einars lausamanns

á Vatnsleysu.

1) Kona Jóns Pálssonar, en móðir Vigfúsar, hét Ásdis Vig-

fúsdóttir, og fastnaði Jón hana i Mýdal i Kiós 1547 með jáyröi

Teits bróður hennar (Teits Fúsasonar). Pað vottar Teitur í bréfi

geröu í Vík (Reykjavík) á Seltjarnarnesi 1555, og sama vottar

Magnús Alexandersson i öðru bréfi sama ár og dag á sama stað

íFornbréfas. A. M.). Pau Jón og Ásdis hafa búið i Mýdal, lík-

lega ógipt langa hríö, og hefur pá komið upp ágreiningur siðar,

hvort börn þeirra, er pau áttu ógipt, skyldu skoðast skilgetin og

rétt borin til arfs. Eru nokkur bréf til um það efni. Asdis er

dáin 1558, og eru þá börn hennar og Jóns uppkomin, en Jón er

dáinn 1562, því að þá fara fram skipti á arfi eptir hann milli

barna hans: séra Jóns, Ásmundar, Jóns annars og Vigfúsar, sömu-
leiðis Gróu, Olafs og Ingibjargar, sem ef til vill hafa ekki verið

sammæðra við hin. Alexius Pálsson bróðir hans erfir einnig.

En skiptin eru gerð af Skeggja Guðmundssyni sýslumanni í

Gullbringusýslu, Alexiusi og 4 öðrum. l'rskurðar Páll Stigsson

hirðstjóri skiptin lögleg s. á. (1562). Pað ár vottar og Jón 111-

hugason (i Reykjavík) um giptingu Jóns og Ásdisar, og að Jón
heitinn hafi gefið Ásdísi heitinni 40 hndr. og upp yfir gerningn-

um hafi verið Asmundur son hans og F*ormóður heitinn Jóns-

son (ef til vill son Jóns Pálssonar). Sama ár (1562) vottar Guð-
mundur Pórðarson i Xesi á Seltjarnarnesi, að 1558 i Mýdal í

Kjós hafi Jón heitinn Pálsson sagt Vigfúsi syni sinum,

að hann væri skilgetinn festarkonuson og öll þau börn, er hann
ætti við Asdisi heitinni Fúsadóttur kvinnu sinni. Um þetta

sama vottar og Sveinn Arason i Xesi á Scltjarnarnesi 1579. Öll

þessi bréf um Jón Pálsson og Ásdisi, er hér hefur verið minnzt á



Börn: A. Ingibjörg átti Ólaf (Illa-Láfa) á Svarfhóli,

eignarjörð sinni (sjá hans ætt við Stranda-

sj'slu). Hann átti og hálfa Lambastaði í

Dölum, Goddastaði, Fjarðarhorn og fleiri

jarðir. Var hið mesta afarmenni; þeirra

börn: ^)

a. Séra Jón fyrst í Hjarðarholti í Stafholts-

tungum, hverja jörð hann keypti fyrir

Svarfhól, þar eptir fékk hann Hvamm í

Norðurárdal, og tjáist hafa haldið Hvamm
50 ár, en dáið 1696, 89 ára. Hann átti

Sigríði dóttur séra Lopts Skaptasonar á

Setbergi; börn:

aa. Séra Brynjólfur (dó 1694).

bb. Kristín (dó 1717).

cc. Sigríður (dó 1707).

Jóns seinni kona Þóra Þorvalds-

dóttir; þ. b.:

cru i fornbréíasafni Árna Magnússonar, en Bogi hefur ekki þekkt

þau. Framætt þeirra Jóns og Ásdisar liefur verið öldungis

ókunn, en helzt lítur út fyrir, að Ásdís haíi veriö ættuö af Sel-

tjarnarnesi eða paðan úr grenndinni, og ef til vill eittlivað skjdd

Ormi Jónssyni i Vík. En um það verður ekki sagt með vissu.

Fúsi (Vigfús) Andrésson er nefndur í íjréíi gerðu i Viðey 5. sept.

1503 (Fbrs. VII, 648). Hann gæti verið íaðir Teits og Ásdísar.

En um föðurætt Jóns Pálssonar er það að segja, að mér þykja

mestar líkur fyrir, að faðir hans liafi verið Pa//i?arda/-son bróðir

(munkur) í Viðey, sem getið er við skiptabréf i Viðey 10. desem-

ber 1503 (Fbrs. VII, 663), en sá Páll hefur vafalaust verið sonai-

son Steinmóðar ábóta i Viðey Bárðarsonar Njálssonar prests á

KálfafelH (7 1389) Bárðarsonar. Bárdur Steinmóðsson, sem er

eínn vottur að kaupbréfi 13. okt. 1461 (Fbrs. V, 241) er vafalaust

íaðir Páls og son Síeinmóðar ábóta, en ranglega ættfærður (af

J. J.) i registri við 5. bindi Fornbréfasatnsins. Pótt pessi tilgáta

um framætt Jóns Pálssonar sé á veikum rölíum bj^ggð, pá virð-

ist pað pó styrl<ja hana ekl<i alUitið, að Alexius Pálsson, bróðir

Jóns, var ábóti i Viðey, par sem kynmenn hans höfðu haft að-

setur. í gömlu skrifi uni ætt Orms i Eyjum stendur, að mælt

sé, að föðurfaðir peirra Jóns og Alexiusar hafi verið ábóti í Við-

ey, og virðist pað benda á, að ættin sé paðan runnin.

1) Börn Ólafs og Ingibjargar eru öll talin II, 336—338 og

næstu afkomendur peirra nokkru itarlegar en hér.
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dd. Brynjólfur.

ee. Sigríður.

1). Þórður í Sólheimatungu og Galtarholli,

átti Jarþrúði Jónsdóttur, Magnússonar

;

börn:

aa. Þórður.

bb. Jón.

cc. Kristín.

dd. Svanborg.

c. Helga átli Bjarna á Kletti, son séra Guð-

munJar Jónssonar; börn:

aa. Séra Guðmundur í Arnesi.

bb. Astríður.

cc. Halldóra.

dd. Ingibjörg.

ee. Sigríður.

fí. Séra Helgi kapellán barnlaus.

d. Jórunn Óhifsdóttir átti Egil son séra

Bjarna í Selárdal, börn:

aa. Bjarni.

bb. Helga.

cc. Einar.

dd. Sigurður.

ee. Ólöf.

íT. Anna,

gg. Finnbogi.

e. Magnús Olafssoni) átti Guðrúnu Bjarna-

dóttur.

Vilhjáhnur Vigfússon^) átti Astu dóttur séra

Böðvars í ReykhoHi; þ, b.:

a. Þórður fór til Englands, giptist þar og

átti börn.

b. Finnur átti Helgu Einarsdóttur Hall-

1) Magnús bjó á Kjallaksstööum (sbr. II, 338),

2) Vilhjálmur var »kleinkinn, ágjarn og lánlítill«, segir séra

.íón Halldórsson (i ættatölum sinum). Hanu átti Geldingaá og
seldi hana séra Gisla Oddssyni, er síðar varð biskuii.
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dórssonar frá Álptanesi, Marteinssonar

biskupsi); þ. b.:

aa. Einar.

bb. Sesselja.

cc, Kristín.

c. Ásmundur (al. Ámundi-) átti Oddnýju:

Narfadóttur; barn :

aa. Guðmundur.

d. Ásta átti Jón Jónsson frá Staðarhrauni^).

e. Guðrún átti Halldór Marteinsson^); þ. b.:

aa. Þórður.

bb. Kristín.

cc, Valgerður.

dd. Ingunn^).

f. Guðrún önnur seinni kona Jóns Sigurðs-

sonar^).

1) Finnur læröi í skóln, var söngmadur raikill, átti aö vígj-

ast, en varð ei af. Finnur og Helga voru lengi á vergangi. ))Pó

gott fólk eða írændur hans vildu skjóta skjóli yfir hann og láta

hann kenna börnum aö lesa eður söng, samt heppnaðist pað

ekki, þóknaðist meir snilgur og kvikindisskapurw, segir séra J. H.

irændi hans. Helga' lenti á Álptaneshrepp. Einar faðir hennar

kallaði hana wvitnisburðinn sinn<(, og segir séra J. H. (i ættatöl-

um sínum) allskritna sögu um Einar og konu hans i því sam-

bandi.

2) Hann hét Amundi.

.3) Jón maður Ástu var son séra Jóns Jónssonar gamla á

Staðarhrauni, er dó 1(553, 113 ára, og orðið hefur langelztur allra

prestvigðra manna á landi hér, og jafnvel allra manna elztur, er

sannar sagnir eru um hér á landi. Séra Jóni i Hitardal, jafn-

fróöum manni á næstu grösum við séra Jón, skömmu eptir hans

dag, hlaut að vera fullkunnugt um aldur hans. Hann andaðist á

Brúarfossi og las og skrifaði til sins siðasta árs.

4) Halldórssonar Marteinssonar biskups. Var Guðrún s. k.

Halldórs. Hann var kallaður Smjörva-Dóri.

5) Pessi systkin giptust ekki.

6) f*au bjuggu i Álptártungu og áttu ekki hörn, að þvi er

séra J. H. segir. Guðrún þessi var eldri en Guðrún kona Hall-

dórs Marteinssonar.
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g. Vigdís átti Bjarna^) af Kjalaniesi; börn:

aa. Guðmundur.

bb. Kristin-) seinni kona Guðmundar

Sæmundssonar.

h. Kristín.

i. Vigfús^).

C. Ormur s^'slumaður 1 Eyjum (sjá siðar).

D. Illhugi á Kalastöðum, átti Sesselju Árna-

dóttur og 13 börn; þ. b,:

a. Séra Vigfús á Setbergi, dó 1669, átti

Bergljótu Loptsdóttur; þ. b.:

aa. Séra Illhugi samastaðar.

bb. Ragnhildur^).

cc. Hallur^).

dd. Karítas^).

ee. Kristín").

b. Séra Einar á ReynivöUum, dó 1689, átti

Guðríði Einarsdóttur^); börn:

1) Réttara: Björn (J. H. ættatölur).

2) Kristín var Jónsdóttir og laundóttir Vigdisar. Hún var

fædd um 1653 og er á lifi 76 ára i Miðengi i Grímsnesi 1729 (sbr.

Manntal í Árnesþingi í minni eigu). Hún átti fyr Helga Jónsson

í Öndverðarnesi, en Guðmundur í Miðengi var s. m. hennar.

Hann var son Sæmundar á Syöriljrú Engilbertssonar prests á

Pingvöllum Nikulássonar, og hafði fyr átt Hallgerði Porsteins-

dóttur og 2 börn.

3) Séra J. H. nefnir ekki Vigfús meðal barna Vilhjáhus Vig-

fússonar, en dóttur hans og Astu'^telur hann Arndisi, auk peirra,

sem hér eru nefndar.

4) Ragnhildur átti Teit Hallsson á SaxhóH og börn.

5) Hallur er skrifaöur i stúdentatöhi við háskólann 21. sept.

1668, og er taliö, að hann hafi wattesteraða í guðfræði á pann
hátt, er pá var titt, kom svo hingað aptur og varð litt að manni,

kvæntist Sigríði Sigurðardóttur; peirra dóttir Guðný átti Sigurð

Guðmundsson, bróðurson Porgils Jónssonar á Brimilsvölhim og

börn, sem ættir eru frá komnar.

6) Karítas átti ))éra Sigurð Hahdórsson í Nespingum, bl,

7) Kristín átti séra Gisla Einarsson á Helgafelh og börn,

8) Guðriður var dóttir Einars Teitssonar frá Asgarði (sbr.

II, 643-644).
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aa. Séra Einar^).

bb. Séra Snæbjörn-).

cc. Guðríður^).

Nikulás átti Guðrúnu Nikulásdóttur*);

börn

:

aa. Illhugi^).

bb. Jón.

cc. Sesselja*') etc.

1) Sbr. II, 645. Brynjólíur son séra Einars og Póru Torfadóttur

dó ókvæntur i stórubólu 1707. Hann átti laundóttur, er Puríður

hét, með Póru Guðnnuidsdóttur, er síðar átti Rögnvald Frey-

steinsson á Sandlæk í Eystrihrepp. Puríöur þessi ólst upp á

Sjávarborg hjá Benedikt sV'slumanni Becli og Margréti Einars-

dóttur föðursystur sinni, giptist .lóni Jónss^'ni.

2) Séra Snæbjörn á Reynivöllum, dó 1687 (sbr. 11,644). Börn

hans og Pórunnar (II, 572), dóu öll i bólunni.

3) Börn Guðriöar og Odds Eirikssonar (II, 644) voru:

a. Vigfús mun hafa lært i Skálholtsskóla og útskrifast vorið

1702, var i þjónustu séra Pórðar Jónssonar á Staðastað, varð

úti í Staðarsveit i áhlaupa kafaldsfjúki undir jól 1702, en Sig-

urður Jónsson (siðar sýslumaður á Hvítárvöllum) komst at,

voru ad sækja ölföng að Búðum.
b. Einar elzti prestur á Lundi (ý 1753) faðir séra Ketils sama

staðar.

c. Einar yngri prestur á Stað i Grindavík (ý 1755) átti Jórunni

Sigurðardóttur frá Sólheimatungu, þeirra son Einar prestur

i Guttormshaga (f 1762).

d. Einar yngsti dó bl. 1725, ætlaöi að kvongast Jarþrúði dóttur

Magnúsar Benediktssonar i Hólum i Ej'jaíirði, er siðar gipt-

ist Pórði Hákonarsyni i Norðtungu.

e. Guöriður f. k. Eiriks stúdents Vigfússonar í Ási i Melasveit

stjúpsonar séra Einars elzta Oddssonar.

4) Nikulás faðir hennar var son scra Asgeirs Hákonarsonar
á Lundi.

5) Illhugi bjó á Ej'stra-Miöfelli á Hvalfjarðarströnd, dó
1715, 79 ára.

6) Sesselja átti ísleif á Miðíelli Jósepsson prests á Ólaís-

völlum Loptssonar; þeirra son:

a. Jón á Dagverðarnesi i Skorradal. Hans börn: Illhugi, Mar-

grét, Sesselja og ísleifur á Reykjum i Lundareykjadal, íaðir

Sigurðar á Pverfelli.
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r1. Þórarinn lögréttumaður á Hvítárvöllum,

átti Þorbjörgu Gísladóttur Björnssonar;

börn

:

aa. Gisli lögréttumaður í Munaðarnesi.

bb. Séra Þorsteinn í Miðdölum^).

cc. Björn-).

dd. Arni^).

ee. Halldóra*).

fF, Sesselja^).

1) Séra Porsleinn átti íyr Guörúnu dóttur Bjarna prests

Hallssonar á Grund; þeirra synir: Póröur (y 1709) og Páll á

Skeljabreklvu. Ætt frá lionum rakin áöur. S. k. séra Porsteins

Pói'unn Porsteinsdóttir Sigurðssonar í Hlið i Hörðudal Por-

steinssonar.

2) Laundóttir Björns meö Guðrúnu Ásmundsdóttur:

a. Steinunn átti Jón Jónsson Egilssonar.

3) Arni átti Astu Snorradóttur frá Grimsstöðum Guðmunds-
sonar rílta i Olafsvík Asbjörnssonar.

4) Halldóra átti fyr Torfa Porsteinsson Torfasonar prests á

Gilstíakka Porsteinssonar. Sá Torfi mun vera sá Torfl Porsteins-

son, er var umboðsmaöur Sigurðar sýslumanns Jónssonar 1664

(sbr. III, 46U). Börn Torfa og bennar:

a. Halldór dó i stórubólu, átti laundóttur Margréti með Arn-

björgu Einarsdóttur.

b. Porkell átti Aldisi Jónsdóttur Þorsteinssonar i Skriðu Rögn-
valdssonar.

c. Arnfriður átti Högna Porbjörnsson Marteinssonar, þ. b.:

aa. Jón prestur i Hitarncsi (y 1764) var prikvæntur.

bb. Marteinn átti Margréti Jónsdóttur Helgasonar, peirra son
Hðgni. Son hans Marteinn var i Reykjavik.

cc. Jón eldri á Lambastöðum álti Guðlaugu Brynjólísdóttur

og börn.

dd. Arni i Krossbolti átli Margréti Porvarðsdóttur i Kross-

holti Sigurðssonar. Sjá um atkomcndnr peirra III, 264

—265.

S. m. Halldóru Pórarinsdóttur Guðmundur Halldórs-

son prests á Álptanesi Marteinssonar, p. 1).:

d. Guðrún átti Jón Grímsson á Mýrum.
e. Torfi.

f. Pórarinn.

g. Ásta.

5) Sesselja átti Guðmund Snorrason, bróður Astu, cr átti
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Einar lögréttumaður átti Arndisi Torfa-

dótturi; börn:

Árna Pórarinsson bróður Sessclju, p. h.:

a. Steindór lausaniaöur á Hjallasandi.

b. Margrét átti Árna Ólafsson og Randalinar Jónsdóttur, p. b.

:

aa. Ingibjörg átti Asiuund (iislason írá Fróðastöðuni As-

mundssonar á Bjarnastöðum Olafssonar, p. b,;

aaa. Randalín átti Pórð Jónsson á Arnarstapa; p. b.:

>^ Margrét átti Jón Pórliallason prests á Borg Magn-

ússonar, p. tj.: a) Pórður í Einarsnesi faðir Jóns á

Ferjubakka og Vallnakoti. b) Vigfús átti Mar-

gréti Magnúsdóttur, p. b.: aa) Sigriður átti fyr

Benedikf Magnússon, en siðar Arna Jónsson. bb)

Ketill á Fellsðxl átti Elinu Guðmundsdóttur, p.b.:

Guðmundur og Elin. c) Ingibjörg átti Ara

Teitsson á Akranesi, p. b. : Jón hreppstjóri í

Guðrúnarkoti, Ingibjörg átti Hannes á Hamra-

endum Björnsson prests i Hitardal Benedikts-

sonar, Kristin átti Jón Einarsson frá Rafnkels-

stððum Gislasonar og Margrét átti Guðmund
Bjarnason frá Gljúfurá Sigurðssonar wstokkmannsa

ísleifssonar á Einifelli Högnasonar.

X Ásmundur átti Puríði laundóttur Þórðar Hákon-

arsonar i Xorðtungu og var s. m. liennar.

c. Málfriður giptist austur i Fljótslilíð.

d. Guðrún.

Enn var dótlir Pórarins Illhugasonar og Porbjargar:

gg. Gróa átti Sturlu Pórðarson á Varmalæk;

p. b.:

a. Jón átti fjr Guðríöi Jónsdóttur Helga-

sonar, bl., en síðar Guðrúnu Gísla-

dóttur, p. b. : Pórður.

b. Stefán drukknaði með öðrum manni
við Andriðsey á Hvalfirði haustið 1717

(J. H. rettat.).

Ó. Snókdalín telur, að dætur Sturlu á

Varmalæk og Gróu hafi verið

:

c. Margrét; laundóttir hennar meö Jóni

Bjarnasyni Tjrfingssonar frá Hjörtsey

Ásgeirssonar:

aa. Guðný átti Svein Hannesson, bl.

d. Puríður tátti Jón Gíslason á Varmalæk;

Þ- b.:

1) Arndís var dóttir Torfa Ögmundssonar og s. k. hans
Steinvarar Böðvarsdóttur prófasts í Rej'kholti.
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aa. Illhugi^).

aa. Gisli átti Guðrúnu Porsteinsdóttur •

þ. b.:

aaa. Eiríkur á Vatnshorni átti Mar-
gréti Þorsteinsdóttur frá Pyrli

Magnússonar á Hurðarbalíi
Gunnlaugssonar; þ. b.: Guðrún
átti Porbjörn Árnason á Mið-
sandi; þ. b. : Eirikur, Gisli,

Oddný, Bjarni, Guðrún.
Launson Gísla Jónssonar nieð

Kristinu var:

bbb. Sæmundur i Grafardal átti

Sigrúnu Tómasdótturúr E^'rar-

sveit; þ. d:

>: Kristin 1. kona Bjarna Her-
mannssonar á Vatnshorni.

Launson Sæmundar með
Ólöfu Oddsdóttur frá Drag-
hálsi Einarssonar og Úlf-

disar Sveinijjarnardóttur:

X Jón hreppstjóri i Brennu
í Lundare^kjadal var prí-

kvæntur. Son hans med
fyrstu konunni Guðnýju
Póroddsdóttur: Gísli i Sarpi

faðir Gísla i Stóra-Botni og
siðar á Stóru-FellsöxL

bb. Jón smiður á Reyni átti fyr Ás-
vöru Hákonardóttur frá Leirárgörö-

um Sigurðssonar; þ. b.

:

aaa. Bjarni i Býlu á Akranesi. Hans
dóttir Guðriður átti Jón Jóns-

son á Jarðlangsstöðum.
bbb. Gisli á Skipaskaga átti Guð-

laugu Kláusdóttur Bergsveins-

sonar GrimssonarprestsiGðrð-
um á Akranesi liergsveinsson-

ar; þ. b.:

X Hákon i Ásgarði i Andakii,

svo á Akranesi, átti <juð-

laugu Þorvaldsdóttur og
mörg börn. Dóttir þeirra

1) Illhugi átti Sigríði Jónsdóttur frá Langholti Benedikts-
sonar þ. b.:
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bb. Gróca^).

Guðriöur, dó 1894, rúmlega

100 ára.

S. k. Jóns smiðs áReyni Sig-

riðurGuðmundsdóttir; p.b.:

ccc. Jón Borgström snikkari, átti

.\rnbjörgu Porsteinsdóttur, bl.

Laundóttir hans með Guðrúnu
Geirmundsdóttur var Guðrún.

cc. Hallfriður átti Benedik Gislason á

Geitabergi, þ. b.

:

aaa. Gisli á Kalastöðum átti Guð-

rúnu Maguúsdóttur, þ. b.

:

X Pórður i Hákoti i Reykja-

vík átti Sessclju Nikulás-

dóttur, p. b.

:

XX Margrét dó bl.

XX Jón i Hákoti, átti Guð-

nýju Jónsdóttur frá

Ártúni Bjarnasonar

Péturssonar og Ingi-

bjargar Jónsdóttur frá

Uppsölum i Flóa Teits-

sonar á Skálholtshamri

Loptssonar.

dd. Ráðhildur.

a. Benedikt átti Vigdísi Björnsdóttur Helgasonar.

b. Guðriður f. k. Sigurðar Vigfússonar Hinrikssonar.

c. Jón átti Ólöfu Björnsdóttur prests í Hrepphólum (ý 1696),

Jónssonar þ. b: Hannes, Illhugi, tveir Jónar og Vigdis kona
Odds Sveinssonar á Ferjubakka.

d. Einar á Hofstöðum i Statholtstungum, átti 1714 Guðrúnu 0-

laísdóttur Sigurðssonar, þeirra sj'nir Gisli i Sauðhúsum við

Álptanes, Bergþór lausamaður, Sigurður í Skiðsholtum og

Illhugi smiður i Bóndliól faðir Jóns smiðs i Reykjavík föður

Guðmundar prests á Stóruvöllum (f 1889) og Jóns silfur-

smiðs i Skeiðháholti (7 1907). P>á dætrum Einars Illhuga-

sonar á Hofstöðum eru og ættir komnar á Mýrum.
Aths. Séra J. H. nefnir ekki Einar meðal barna Illhuga Ein-

arssonar og Sigriðar, og getur vel verið, að hann haíi ekki ver-

1) Gróa átti Teit Bjarnason frá Kúludalsá Eyjólfssonar

Helgasonar Ejjólfssonar prests á .Melum Grimssonar; þ. b.:

a. Póra átti fyr Bjarna Runólfsson, siðar Pórð Jónsson og

tvær dætur.
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cc. Guðrún').

f. Jón í Lóni-) átti Hallvöru systur Þor-

gilsar bónda á Brimilsvöllum .lónssonar,

börn

:

aa, Séra Bjarni, vígður til Mela 1683, dó

á Melum í Borgarfirði 1685, bl.

bb. Hólmfriður^).

I

ið sammæöra við þá Benedikt og Jón og eflaust aö mun yngri,

en O. Snókdalín telur pannig hiklaust og virðist ekki ástæða til að

rengja pað. Hann telur og dætur Illliuga og alsystur Einars á

Hofstöðum: Guðrúnu, er átt hafi Tómas Hrómundsson frá Elliða

og Ingibjörgu, er átt hafi Pórð Olafsson, bróður Jóns lögréttu-

manns á Yxnakeldu, en pær nefnir scra J. H. ekki, og getur því

verið, að þau 3 systkin séu af siðara hjónabandi Illhuga Einars-

sonar, þótt séra J. H. geti þess ekki, að hann hafi verið tví-

kvæntur.

1) Pessi Guðrún er ekki nefnd i ættartölum séra J. H., en Snók-

dalin telur liana meðal barna Hinars Illliugasonar.

2) P*. e. Einarslóni.

3) Hólmfriður átti Guðmund á Stóruborg Porláksson Pórð-

arsonar á Marðarnúpi, er var liróðir Guðbrands biskups. Eitt

þeirra barna:

a. Porlákur á Stóruborg átti Pórdisi Björnsdóttur, þ. b.:

aa. Hákon á Porgeirsfelb. Hans synir Magnús og Vigfús

faðir Vigfúsar i Lukku á Hellissandi.

bb. Guðmundur næturvörður í Grjóta i Reykjavík, átti fyr

Ingibjörgu Jónsdóttur; son þeirra Jón næturvörður i

Reylíjavik, átti Ingibjörgu Kristínu Sigurðardóttur timb-

ursmiðs Magnússonar. S. k. Guðmundar Guðný Sig-

urðardóttir frá Engej' Guðmundssonar, systir Snorra i

Engey, þ. b. Guðmundur.
cc. Pórður í Sveinstaðakoti tvikvæntur.

dd. Steindór átti Kolfmnu Jónsdóttur þ. b.:

aaa. Þorsteinn í Holti á Ásum, átti Margréti Jónsdóttur

frá Eyvindarstöðum i Blöndudal, þ. b.:

X Jón landlæknir átti Elinu Stefánsdótttr amt-

manns Stephensens p. b.: Ragnheiður kona

Kristjáns amtmanns Kristjánssonar, Jónas

sýslumaður i Suöur-Múlasýslu, Margrct Guð-
rún, er átti Jón HjaltaHn .\ndrcsson skóla-

stjóra, Stefán Porvarður og Hans Tlieodor, er

báðir dóu ókv. bl.
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c'c. Ragnhildur^).

X Margrét átti Magnús Pétursson Jónssonar

Hallssonar á Húki Björnssonar á Guðlaugs-

stöðum Porleifssonar prests i Blöndudalshól-

um Ólaíssonar. [Son Magnúsar þessa með
Ingibjörgu Guömundsdóttur frá Vindhæli 01-

afssonar er Guðmundur læknaskólakennari í

Reykiavikl.

X Ingibjörg átti f^r Svein á Ægissíðu í Yestur-

hópi Guömundsson Kristmundssonar, p. b.:

Jakob trésmiðameistari í Rvik, Guðrún f. k.

Geirs Zoéga kaupraanns, Porsteinn og Guð-

mundur, en siðar átti Ingibjörg Jón Pétursson

á Hvitanesi í Skilmannahrepp.

>< Björn komst til Vestindia.

bbb. Bjarni i Pórormstungu átti Gróu Jónsdóttur þ. b.:

Jón stjörnufræðingur i Pórormstungu, Kolfinna átti

Snæbjörn Snæbjörnsson prests i Grimstungum
Halldórssonar, Helga átti Jósafat Tómasson frá

Ásgeirsá og Gróa s. k. sira Sigvalda Snæbjörns-

sonar i Grímstungu.

ccc. Guðmundur i Hraundal átti Sesselju Guðmunds-
dóttur frá Krossnesi Sigurðssonar, þ. b.: Guð-

mundur, Steinvör, Knútur, Björn.

dd. Filippia átti Guðmund yngri Porvarðsson frá Krossholti

(Sjá um þeirra afkomendur III, 270). Filippia dó á

Búðum 25. janúar 1819 um nírætt.

ee. Hólmfriður átti Pórarinn Magnússon á Malarifi þ. b.:

aaa. Jón á .Malarifi átti fyr Steinunni Ásmundsdóttur

bl., svo Guðrúnu Pórðardóttur þ. d.:

>< Steinunn f. k. Gisla í Hraunhöfn Árnasonar

frá Bjarnarfossi Ólafssonar. (Dætur Gisla

og s. k. hans Ragnhildar Jónsdóttur voru

Steinunn íylgikona Magnúsar sýslumanns

Gíslasonar (sbr. II, 746) og Ásdís f. k. Pórð-

ar dbrm. Pórðarsonar á RauðkoIIsstöðum].

ff. Hallvör átti Jón Gislason Björnssonar, þau systrabörn,

þ. b. Gisli.

Ingibjörg og Helga voru dætur Guðmundar Porlákssonar og

Hólmfriöar og eru frá þeini litilsháttar ættir.

1) Ragnhildur átti fyr Gisla Björnsson, þeirra son Jón,erátti

Hallvöru Porláksdótlur (sjá hér á undan), en siðar átti Ragn-

hildur Guömund Helgason, bl.
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dd. Sesselja^).

ee. (iuðríður-).

fí. Steindór.

g. Jórunn Illhugadóttir átti séra Guðmund á

Þæfusteini Jónsson, börii:

aa. Séra Jón á Staðarhrauni^).

bb. Rósa*).

cc. Sesselja^).

h. Guðríður íyrri kona Guðmundar Jóns-

sonar^); börn:

aa. Guðrún.

bb. Guðriður').

i. Ingibjörg átti Vigfús á Hlíðarfæti Toría-

son^); börn

:

aa, Þórður^).

1) Sesselja átti Porstein Halldórsson, þeirra son:

a. Halldór fadir Guðrúnar móður Porgeröar Pétursdóttur, cr

átti launson með Eiríki Steindórssyni á Búðum: Halldór á

Hóli í Hörðudal.

2) GuöriÖur átti nokkur launbörn.

3) Hann var faöir frú Valgerðar konu Steins biskups og Helga

prests á Staðarhrauni föður Jóns prests hins ættfróða i Hofs-

þingum (v 1784).

4) Rósa átti (iuðlaug Porgeirsson frá Bár Snorrasonar, p. b.r

Pórður i Hvalgröfum (sbr. III, 482) og Guðný kona Steindórs

Finnssonar i Krossnesi.

5) Sesselja dó bl. og cins dd) Vigdis systir hennar, en dóttir

séra Guðmundar og Jórunnar var ennfrcmur:

ec. Guðrún átti séra Sigurð Helgason á Þæfu-

steini.

6) Guðmundur niaður Guðriðar og séra Guðmundur Jónsson

á Þæfusteini maður Jórunnar voru bræðrasynir (sbr. III, 330).

7) Guðriður var s. k. barn Guðmundar ísbr. III, 330).

8) Vigfús var bróðir Arndísar konu Einars Illhugasonar bróð-

ur Ingibjargar (sjá hér á undan).

9) Póröur átti Guðrúnu Jónsdóttur frá Höfða i F*verárhlíd

Sigurðssonar i HHð i Hörðudal Porsteinssonar, p. einbirni:

a. Raunveig átti Magnús Sigurðsson, þ. b.:

aa. Sigriður f. k. séra Porvarðar Auðunssonar i Saurbæ, dó

af barnsförum 1748.
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bb. Sesselja^).

k. Gísli lögréttumaður.

1. Þórður, báðir barnlausir. Þau Illhugi og

Sesselja áttu ennnú 4 börn.

Jón vngri Krákur. Hann var sendur utan

1601 af Þórði lögmanni í málum þeirra

Buehholts, því hann hafði áður þénað stór-

höfðingjum ytra. Pá Jón kom út þar eptir

fór hann að búa á Skáney og giptist 1613

Solveigu dóttur séra Böðvars í Rej'kholti^);

börn

:

a. Séra Finnur i Vallanesi, deyði barnlaus

16483).

b. Jón skön (bjó í Skáney) átti fyr Guðrúnu

Henriksdóttur, barnlaus. Svo Helgu

Björnsdóttur*) barnlaus.

c. Böðvar átti Helgu dóttur séra Halldórs

á Staðarhrauni; börn:

aa. Jón^).

1) Scsselja var f. k. .lóns Póröarsonar á Draghálsi, þ. b.:

a. Jón á Draghálsi, átli fyr Ingibjörgu Siguröardóttur Magnús-

sonar á Suður-Rej'kjum Porvarðssonar, en siðar Sigrúnu

Eyjólfsdóttur Bjarnasonar á Kúludalsá Eyjólfssonar.

2) Séra Jón Halldórsson segir (i ættatölum sínum), að Jón

Vigfússon hafi verið ))máldjarfur, lagamaður snarharður, kenndí

Jóni og Böðvari sonum sínum lög, en peir vanbrúkuðu vizku

sina til lögkróka og hrekkja, ft'll Jón á efri árunum á siðu sona

sinna, hnignaði pá bæði láni og mannorði hans«.

3) Hann tók stranga sótt, er hann reið af alpingi 1648, lá

viku i Skálholti. Var wberorður og málsnjallur, bæði i prédik-

unarstólnum og fyrir utan hann, pó hrekkjalaus og einlægur«

segir séra J. H.

4) Séra J. H. segir um Jón Skön, að hann hafi verið lesinn

í andlegu og veraldlegu, lögum og fornsögum, orðhittinn og ófeil-

inn, slunginn i lagaflækjum og sneiðyrðum, lagðist í svall og

drykkjuskap og náði eignum konu sinnar föstum og lausum, dó
í Saurbæ á HvalQarðarströnd 1695, örfátækur. Guðrún f. k. hans

var dóttir Hinriks Gíslasonar á Ytrahólmi (sbr. III, 436).

•'í) Jón átti Guðrúnu Jónsdóttur i Vik á Akranesi, bl.
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bb. Guðrún^).

cc. Guðrún yngri-).

dd. Einar.

ee. Finnur^).

d. Guðrún dóttir Jóns kráks átti Þorvald

Hallsson*).

F. Þuríður átti Gisla í Galtardalstungu, bróður

Illa-Láfa; börn^):

a. Arni átti Ragnhildi Eiríksdóttur, þ. b.:

aa. Ragnhildur og

bb. Halldóra. Launbörn Arna:

cc, Þorkell.

dd. Inga með Þóru Þorkelsdóttur á Stapa

og Þjóðhildi Jónsdóttur.

b. Jón bartskeri átti Ólöfu Tómasdóttur

Brandssonar frá Bægisá; börn:

aa. Arni.

bb, Jón.

cc. Guðrún.

c. Sigmundur í Fagradal, átíi Guðrúnu

Pálsdóttur; börn:

aa. Páll.

bb. Rögnvaldur sýslumaður.

1) Guðrún eldri átti Bjarna Jónsson i Tannhamraseli, bróð-

ur Hróbjarts, er drukknaöi i Mjósjndi i Skilmannahrepp med
séra Jóni Jónssjni í Göröuni 1718, þ. b.:

a. VilhjáhTiur í Tandraseli (Tannhaniraseh), átti Helgu Jóns-

dóttur Andréssonar, p. b.: Sigríður, Gróa.

b. Jón.

c. Halldóra.

2) Guðrún yngri átti Jaundóttur með Guðmundi á Einifelh

Guðmundssyni Erhngssonar, var Helga kona Guðmundar sýshi-

raanns Runólfssonar (sjá Gunbringusýslu , svo átti Gudrún Magn-
ús Pétursson norðlenzkan, p. b.: Helgi.

3) Einar og Finnur veiktust, dóu ókv., bl.

4) Scra J. H. nefnir hann Þorvarð Hallsson ))óbreyttan

búraw, bl.

5) Uni börn Cfisla i Galtardalstungu og Puriðar sjá nánar

H, 329—331.
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('c. Guðrún.

(id. Astríður.

ee. Margrét.

ÍT. Alfheiður.

gg. Gunnfríður.

d. Jórunn Gísladóttir átti séra Jón á Kvenna-

brekku Ormsson; börn:

aa. Séra Magnús samastaðar.

bb. Karítas.

(^c. Jóhanna.

dd. Vigfús.

e. Ólöf Gísladóttur laungetin, átti Þorstein

og l)örn.

G, Ingveldur átti séra Jón á Helgafelh og

Breiðabólsstað, son Pormóðs i Bræðratungu

Ásmundssonar; börn:

a. Guðmundur á Fróðá, átti Þórunni dóttur

Steindórs s\'slumanns Finnssonar (sjá

Snæfellsnessýslu).

b. Jórunn átti fyr Sigurð son séra Gisla

Guðbrandssonar; börn:

aa. Gisli.

bb. Guðrún bæði barnlaus.

Svo átti hún Jón Einarsson á

Skarðshömrum.

c. Ingibjörg (dó 1680) átti Þórð Eyjólfsson,

barnlaus.

(1. Sigríður átti Jón Gíslason á Hóli í Hörðu-

dal; börn:

aa. Guðbjörg átti fyr séra Jón Hannesson

i Snóksdal; börn:

aaa. Magnús í Snóksdal.

bbb. Jón^). Siðar átti Guðbjörg Arna

landþingisskrifara Geirsson, barn-

laus.

H. Asdís N'igfúsdóttir þriðja kona Þorsteins

1) Um afkomendur séra Jóns Hannessonar og GuÖbjargarer
getiÖ nánar II, 655—656.
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sÝslumanns á Þykkvahæ Magnússonar,

barnlaus.

I. Cruðmundur\) átti Guðrúnu dóttur Hannesar

i Hvammi í Kjós Ólafssonar. (Aðrir segja

Guðrúnu dóttur Hannesar í Kolsholti, er dó

1653, og var lögsagnari í Arnessv'slu og

ráðsmaður um hrið í Skálholti); barn:

a. Jórunn, bjó á Höfðabrekku, þótti mesta

galdranorn, og var sagt hún hefði gengið

aptur. Hennar maður var Vigfús son

Magnúsar Eiríkssonar; börn:

aa. Ragnhildur.

bb. Ólöf.

cc. Guðmundur.

dd. Þorbjörg.

ee. Dómhildur.

ft. Magnús.

gg. Guðrún.

hh. Solveig.

ii. Gróa, varð almúgafólk-).

K. Séra Jón eldri í Miðdalaþingum, Vigfússon^).

Hfði 1630, seinni maður Önnu Björnsdóttur

Hannessonar (sjá Snæfellsnessj^slu), börn:

a. Vigfús.

b. Árni*).

Vigfús bjó á Kalastöðum og var kallaður ofbeldis-

maður. Hann hefur næst eptir Eggert Hannesson tekið

Kjósarsv'slu, því 1555 lét hann dóm ganga á Esjubergi

um hagbeit og aptur 1565 nefndi hann 6 menn í dóm,

um ólöglega hagbeit, hvar yfir Halldór Oddsson klagaði

ti! Ólafs Jónssonar. 1575 þann 18. ágúst var Vigfús i

helmingadómi með Þórði lögmanni að Melum i Borgar-

1) Guöraundur bjó á Mófellsstööum. (iuörún kona hans var

dóttir Hannesar Ólafssonar i Hvarami, en ekki Hannesar Helga-

sonar (sbr. H, 570).

2) Sbr. II, 570 n.m.

3) Sbr. II, 574.

4) Sjá II, 574 og III, 38.
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firði um skyldur presta, að haía prestakallaskipli eptir

biskupsvild. 1583 kærði Vigfús um skaða á tveim jörð-

um sínum vegna nautareksturs. 1593 var Vigfús á alþingi

einn af dómsmönnum í máli Guðbrands biskups, og opt

var Vigfús dómsmaður á alþingi. 1595 er ritað, að Vig-

tús hafi dáið, og að sonur lians Ormur hafi þá farið

utan 18 vetra, með höfuðsmanni Brostrup Gedde. Ekki

veit eg, hvort Vigfús hefur nokkurn tíma haldið Gullbringu-

sýslu, en hafi svo verið, er líkast hann hafi verið þar

settur í stöku máluni. KjósarsSslu M'gg eg hann haíi

tekið eptir Eggert Hannesson 1555 og haldið henni optast

til nálægt 1580 (máske sem umboðsmaður Bessastaða-

valdsins). Eptir 1580 meina eg hann hafi eigi haft þá

sj'slu að staðaldri. I Esjubergsdómi 1565 laugardag næstan

fyrir fardagaviku stendur: vorum vér í dóm nefndir af

heiðarlegum dandismanni Vigíúsi bónda Jónssyni, er þá

hafði konungsumboð i Kjalarnesþingi etc.

Gísli lögmaður Þórðarson.

(Sjá um hann við Borgarfjarðarsýslu). Hann sv'nist

að hafa haldið Kjósarsýslu eptir 1580 og látið þá dóm
ganga fyrir Dani i GullbringusN'siu; en hvort hann hefur

haldið Kjósarsýslu í sifellu eða hvað lengi, er eg óviss

um. En eptir 1600 hefur hann Kjósarsýslu haldið ásamt

öðrum sinum lénum. 1596 og 1598 lét hann þar dóma
ganga^).

HlnrJk Gislason.

Faðir: Gísli lögmaður Þórðarson lögmanns.

Móðir: Ingibjörg dóttir Arna sýslumanns Gislasonar á

Hliðarenda.

1) í Sýslumannaregistri .1. S. 64 fol. (í landsbókasafninu), er

talið, að

Gisli Hákonarson (lögmaöur) haíi útnefnt ogsamþykkt
() manna dóm á Esjubergi 1622. Mun Gísli þá liafa búið í Laug-

arnesi, og ekki ósennilegt, að hann hafi einmitt tekið við Kjósar-

sýslu eins og lögmannsdæminu af Gísla lögmanni Pórðarsyni

1615. Um sýskivöld Hinriks Gíslasonar i Kjósarsýslu á þeim ár-

um er all óvist, og getur vel verið, að liann liafi ekki tekið sýsl-

ima íyr en nokkru eptir 1620.
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Kona: Guðrún dóttir Magnúsar sýslumanns í Ögri og

Bæ á Rauðasandi Jónssonar frá Svalbarði (sjá

BarðastrandarsSslu). Þau giptust um 1609 eða

1606, hún dó 1652.

Börn: A. Jórunn átti Benedikt syslumann Halldórsson

(sjá Hegranesþing).

B. Guðrún átti Jón skön, 1)1, (sjá hér að

framan).

C. Þórður sýslumaður (sjá siðar og Borgar-

tjarðarsýslu).

Hinrik meina eg fyrst væri umboðsmaður föður síns,

um og eptir 1606 í Kjósarsýslu, og fengi þar eptir veiting

fyrir téðri sýslu um 1614, eða fyr, því sýslumaður var

hann orðinn í þessari snsIu fyrir 1619, þá hann fór utan,

en ei vann hann eið fyr en 1620. 1636 slepptí hann

Kjósarsýslu, og þá tók hann BorgarQarðarsýslu sunnan

Hvítá, deyði 1638. Líkast er að Hinrik hafi fengið þessa

sýslu eptir Gísla föður sinn. Hinrik var haldinn mikil-

menni 1 mörgu, bjó á Ytra-Hólmi, og þaðan sótti hann

sjóveg Guðrúnu konu sína frá Saurbæ á Rauðasandi 1609

(al. 1606.) Hinrik var orðinn sýslumaður fyrir 1617, því

af commissaríis Fr. Friis og Jörgen Wind var hann 1618

skuldaður fyrir að hafa ei fangað og réttað mann, sem

barn átti með systur konu sinnar.

Þórður Hinriksson,

(Sjá um hann við Borgaríjarðarsýslu). Hann hefur

haft Kjósarsýslu eptir föður sinn, að visu árið 1636, því

1636 þann 16. maí, að Reynivöllum i Kjós, að settu

manntalsþingi af valdsmanninum Þórði Hinrikssyni, voru

i dóm nefndir 6 menn, að ákvarða fátækra framfæri í Kjós.

En eg hygg hann hafi sleppt s\'slunni um sinn, eða þá
ei verið utan umboðsmaður. 1638 var hann ásamt öðrum
sýslumönnum meðdómsmaður á alþingi.

Hans Pétursson.

1637 lét hann dóm ganga á Reynivölluni i Kjós um
eyðslu á ómagafé. Kallast hann þá sýslumaður, og mun
hann hafa haldið svsluna um hríð. Máske Þórður hafi



tekið hana aptur, eða verið hans umboðsmaður. 1638

nefnist Hans Pétursson á alþingi, umboðsmaður i Kjós^).

Faðir:

Móðir:

Kona

:

Börn

:

Ormur Vigfússon.

Vigfús sýslumaður Jónsson (sjá hér að framan).

Ragnhildur dóttir Þórðar lögmanns.

Guðríður dóttir séra Arna Gíslasonar í Holti

undir Eyjafjöllum (var Ormur og Guðríður í

hjúskap 71 ár).

A. Vigfús-), átti Ragnheiði dóttur merkisbónd-

ans Gísla á Hrafnabjörgum i Dölum, sonar

Björns ofFiciaHs í Saurbæ í Eyjafirði; börn:

a. Illhugi lögréttumaður^), átti Sigríði dóttur

séra Alfs, bl.

b. Þórunn^).

B. Þórður átti Ingibjörgu Guðmundsdóttur^);

börn:

a. Séra Björn á Melum 54 ár, dó 1739, átti

Sesselju Halldórsdóttur; börn:

aa. Séra Hannes á Kvennabrekku,

bb. Ástríður'^).

cc. Ingibjörg.

1) Hinn 3. júli 1637 á Öxarárþingi aöspurði Jens Söffrinsson,

"hvort nokkur hefði eða kynni nokkuð med löguni til að tala

Hans Péturssyni sýslumanni i Kjósarsýslu og kom þá enginn
tram, sem skuldaði fyrnefndan Hans Pétursson um nokkurn ó-

rétt« (sbr. Lögþingisbókina 1637 p. 170). 1639 er Hans Pétursson
kallaöur sýslumaður i dómi um Vatnsfjarðartolla.

2) Hann dó 15. okt. 1684 á 77. aldursári (Ártiðaskrár J, Þork.
bls. 197).

3) Illhugi bjó á Höskuldsstöðum i Kaldaðarneshverfi.

4; Pórunn bjó ógipt á Gcldingá i Melasveit, átti launbarn með
Magnúsi Jónssyni, er Guðny hét.

Priðja barn Vigfúsar Ormssonar:
c. Elin dó ung.

5) Ingibjörg var systir séra Pórðar á Kálfafelli og Sigurðar
á Brekku við Hvalfjörð, er átti Kristínu Ormsdóttur frá Eyjum.

6) Astríður átti Einar Sigurðsson lögréttumann i Sólheima-
tungu, bróöur séra Gisla á Lambastöðum, bl.
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Snorri giptist og átti niörg l)örn, eitt

þeirra hét Giiðniundur, annað Ingveldur,

þriðja Margrét, sem átti Þorkel Brands-

son í Alptártungu og börn^):

Helga átti Gisla Nikulásson"-); þ. b.:

aa. Vigfús^).

bb. Nikulás^).

cc. Magnús^).

1) í tiandritasafni Bókmfél. 46 >^'o er ritgeiö uni Orm i Eyjuni

og afkomendur lians taldir, fram undir 1720, eptir Sigurö lög-

mann Björnsson (]- 1723) dótturson Orms, og er þaö því liin áreiö-

anlegasta lieimild, er fengizt getur um næstu afkomendur lians.

Par segir, að Snorri Pórðarson Ormssonar liafi dáiö barnlaus,

og verður þaö að vera réttara. Eiginliandarrit Sigurðar Iðg-

manns af þessari ritgerð cr í safní Bókm.fél. 54 j^, en 46 Svo

er ritað seinna með annari tiendi og þvi fyllra. Er þvi vísað til

þess handrits fiér á eptir.

2) Gísli var son Nikulásar Einarssonar og Kristinar Magnús-

dóttur Porvarðssonar frá Suðurreykjum Þórólfssonar.

3) Vigfús átti Oddtiildi Jónsdóttur Egilssonar.

4) Nikulás átti Margréti systur Oddliildar; þ. d.

:

a. Halldóra s. k. Gisla Ofeigssonar Jónssonar Snorrasonar, bl.

5) Magnús t)jó á Efra-Skarði í Leirársveit, átti Ingibjörgu, þ. b.:

a. Sigríður; launbörn hennar með Jóni Sigmundssyni á Kala-

stöðum

:

aa. Kári á Jaðri á Akranesi, átti Pórunni Teitsdóttur Hin-

rikssonar, systur Ara á Háteig, þ. d. Guðriður og Val-

gerður.

bb. Guðrún átti Magnús Magnússon á Katanesi, bróður Vig-

fúsar á Ferstiklu og börn.

b. Gisli á Svarfhóli í Svinadal (Borgarfirði) átti Puríði Hiero-

nymusdóttur trá Halakoti í Biskupstungum Olafssonar,

þ. b.:

aa. Hieronymus, bl.

bb. Sigurður á Hálsum í Skorradal, átti Kristínu Gamalíels-

dóttur frá Pyrli Guðmundssonar iEyjum i Kjós Porsteins-

sonar i Hróarsholti Jónssonar s. st. Loptssonar, þ. b.

:

aaa. Halldóra átti fyr Svein Arason á Narfastöðum, svo

Bergþór Einarsson.

bbb. Gamaliel á Grjóteyri, átti Ingibjörgu Halldórsdóttur

frá Hrisbrú.

ccc. Guðmundur.
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dd. Einar.

ee. (iuðrún^).

ddd. Sigurður.

eee. í*órdur.

fff. Helgi.

ggg. Kristín átti Magnús í Hamrakoti hjá Hvanneyri

Magnússon s. st. Magnússonarí Kollabæ i Fljótshlíö

Jónssonar úr Landcyjum Haflidasonar, en Magnús í

Kollabæ var bródir Hjartar í Akurey, fööur .lóns

föður séra Hjartar á Gilsbakka, en kona Magnúsar

eldra í Hamrakoti var Barbara dóttir Þórðar Einars-

sonar i Mýrarhúsum á Seltjarnarnesi og Guölaugar

.Tónsdóttur prests í Arnarbæli .\ndréssonar. Börn

Magnúsar yngra og Kristinar: Þóröur, Magnús,

Guölaug.

cc. Gisli á Prándarstöðum i Brynjudal, átti Pórönnu Eyjólfs-

dóttur frá írafelli Magnússonar á Fossá Sighvatssonar,

þ. b.: Eyjólfur, Jón, Puríður, Gísli, Sigrídur.

dd. Herdis átti Bjarna á Heynesi Póroddsson Porleifssonar,

p. d. Puriður.

1) Guörún var f. k. séra Pórhalla Magnússonar i Borgar-

þingum, p. h :

a. Magnús prestur i Villingaholti átti Guðrúnu Hákonardóttur

Magnússonar, bróðurdóttur Nikulásar sýslumanns, p. b.:

aa. Pórhalli prestur á Breiðabólsstaö, átti Ingibjörgu dóttur

meistara Bjarna Jónssonar prests i Gaulverjabæ, þ. b.:

a) Páll á Pórunúpi. b) Ólöf átti Porgils Ingvarsson i

Stórumörk. c) Halldóra s. k. Ólafs i Ey i Landeyjum Gests-

sonar prests á Kjalarnesi Porlákssonar, þ. b.: Kristmundur

i Ey, Þorkell í Miðkoti, Gestur og Sigurður i Múlakoti

faöir ísaks vitavarðar á Garðskaga. d) Guðrún átti Sig-

urö Einarsson prests í Guttormshaga Porleifssonar. e)

Margrét átti laundóttur með scra Sigurði Tómassyni, siðar

presti i Grimsey, hét Margrét, dó ung. f) Gisli dó ungur.

bb. Porkell lengi barnafræðari (»kateket(() í Grænlandi, siðan

verzlunarstjóri i Reykjavik, átti Sigríði Tómasdóttur, syst-

ur Gróu móður Jóns Illhugasonar á Hnausum, föður Gísla

snikkara í Reykjavik, föður séra Odds V. Gislasonar í

Ameríku, bl.

cc. Margrét átti Árna Eiriksson i Hjálmholti (v 1807), bróður

Jóns konferenzráðs, þ. b.:

aaa. Vigfús Erichsen cand. jur., dó í Kaupm.höfn 1846,

ókv., bl.

bbb. Ólafur dó ókv., bl.

ccc. Katrín giptist dönskum lautenant.
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ir. Ingibjörg.

gg. Kristin.

d. Haildór á Möðruvöllum i Kjós, átti Sess-

elju Evjólfsdótlur^); börn:

dd. Ragnhildur s. k. séra Halldórs á Torfastöðum Pórðar-

sonar í Haukholtum Halldórssonar, p. b.:

aaa. Vigdis átti .lón i Torfastaðakoti Porsteinsson frá

Kjaransstöðum .lónssonar i Fjalli Valdasonar, p. d.r

Ragnhildur átti Magnús Halldórsson i Miöhúsum,
þcirra son .lón kaupmaður i Rvik. siðar bóndi á

Elliðavatni, kvæntur Rakel Olafsdóttur frá Hábæ í

Pykkvabæ.
bbb. Magnús Thorderscn stúdent, dó i Kaupmannahðfn

21. marz 182.).

ccc. Porleifur dó ungur.

ddd. Borghildur dó ung.

eee. Halldóra var lengi hjá ísleifi Einarssyni etazráði,

giptist á .\Iptanesi.

fíf. Guðrún s. k. Halldórs á Vatnsleysu Einarssonar s.

st. Halldórssonar i Efstadal Einarssonar Narfasonar

(sjá hér á undani, þeirra son Halldór á Vatnsleysu

faðir Halldórs, er par býr nú.

ggg. Páll prestur á Bergsstöðum (j 1847) álti Valgerði

.lónsdóttur frá Melshúsum á .\lptanesi Bjarnasonar,

þ. b.: Jón, dó ungur, Magnús, Páll, Vigdis, Klem-

entina Jóhanna og Bjarni.

hhh. Halldór lærði trcsmiði.

iii. Borghildur önnur.

kkk. Pórður.

ce. Ari verzlunarmaður i Reykjavik, dó 1803, ókv., bl. (.\rb.

Esp. XI, 128).

ir. Björn i Nesi við Þjórsá, dó 1836, 84 ára. átti Katrinu

Jónsdóttur i Xesi Jónssonar og Ingveldar Sigurðardóttur

frá Skálmholtshrauni ísólfssonar, þ. b.: Magnús, EIis, Ari.

b. Jón átti Margrcti Pórðardóttur, þ. b.: Pórður i Einarsnesi

faðir Jóns i Vallnakoti, Vigfús faðir Ketils á Fellsöxl og Ingi-

björg, er átti .\ra Teitsson Hinrikssonar (sbr. hér áður

bls. 13).

c. Helga átti Gisla Björnsson á Sandi i Kjós, þ. b.:

1) Eyjólfur faðir Sesselju bjó á Melum á Kjalarnesi og var

sonur ísleifs Eyjólfssonar i Saurbæ og Sessclju Magnúsdóttur

prúða, systur .\ra í Ógri. Halldór Pórðarson á MöðruvöIIum

dó 1721.'
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aa. Eyjólfur^).

aa. Björn í Skorhaga átti Gudrúnu Erlendsdóttur oj* börn.

bb. Hallfríður.

cc. Kristín átti Arna á Sandi .íónsson frá Eyjahól Sturhison-

ar, þeirra son Gísli.

dd. Gunnhildur átti Sigurð Jónsson á Kiðafelli, þ. b.:

aaa. Helga átti Bjarna i Káranesi Sigmundsson frá Kára-

neskoti Ejjólfssonar, p. b.: a) Gunnhihlur s. k. séra

Sigurðar Sigurðssonar á Auðkúlu. b) Hallfríður átti

Sæniund smið Arngrímsson frá .\lfsnesi Pálssonar í

Úthlíð Snorrasonar. c) Guðrún átti Lopt Jónsson.

d) Sigurður i Káranesi átti Valgerði Vigfúsdóttur írá

Reykjum i Mosfellssveit Halldórssonar. e) Þórdís
átti Jón Halldórsson á Hofsá i Svarfaðardal. f) Bót-

hiklur átti Jón á Grjóteyri Jónsson í Skrauthólum
Ornólfssonar og börn. g) Björn á Bergi i Rvik, dæt-

ur hans : Gróa, Geirlaug, Regína, Sigriður.

d. Pórður prestur i Kjalarnesþingum, bjó í Saurbæ, átti Sig-

þrúði Porvarðardóttur frá Brautarholti Einarssonar, bl.

1) Eyjólfur bjó á Tindsslöðum á Kjalarncsi. dó 1753, átti

Valgerði Ólafsdóttur, þ. b.

:

a. Halldór á Tindsstöðum (t 1802) átti Jódisi Pórðardóttur frá

Meðalholtum i Flóa Porsteinssonar, þ. b.:

aa. Tómas í Auðsholti i Biskupstungum átti Rannveigu í*or-

steinsdóltur frá Litlabæ á Álptanesi Jónssonar skyttu í

Litlabæ Jónssonar í Hamarskoti Arasonar, þ. b.:

aaa. Guðbrandur i .\uðshoIti átti Friðsemd Gisladóttur

frá Gröf i Ytrihrepp Andréssonar á Reykjanesi í

Grimsnesi Jónssonar i Gunnarsholti Örnólfssonar

Snorrasonar, þeirra son Tómas hreppstjóri, sem
nú býr i Auðsholti, faðir Guðbrands í Skálmholti
og bræðra hans.

bbb. Porsteinn hreppstjóri á Drumboddsstöðum átti

Sigriði Knútsdóttur s. st. Björnssonar í Vorsabæ
á Skeiðum Högnasonar lögréttumanns á Laugar-
vatni Björnssonar prests á Snæfoksstöðum Stef-

ánssonar, þ. b.:

X Sigrún átti Porstein Narfason á Brú, siðar í

Rej'kjavik (ý 1904), þ. b.: Hannes ritstjóri Pjóð-

ólfs, Jóhanna Sigríður gipt Gísla Porbjarnar-

S3'ni búfræðing i Rvík, Guðrún Jakobina gipt

Guðmundi Hallssyni snikkara í Rvík, Narfi dó
ókv., bl., Elizabet gipt Einari Simonarsyni í

Jötu í Ytrihrepp og Porsteinn cand. polit. i

Rvik.
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bb. Pálli).

.< Hróbjartur á Hædarenda i Grimsnesi, átti Si«-

þrúði Pálsdóttur frá Gýgjarhóli Guömundsson-
ar s. st. Jónssonar írá Kirkjubæ á KangárvöU-
um Pilippussonar Porbjörnssonar, p. b.: Ang-
ant>r og Ingibjörg.

>< Tómas dó ókv., bl.

X Porsteinn dó ókv.

X Gróa átti Pórarinn á Drumboddsstöðum Pór-

arinsson frá Bryggju Pórarinssonar á löu Þor-

steinssonar á Iðu Jónssonar i Staöarkoti á

Rangárvöllum Eyjólfssonar Björnssonar prests

á Reyðarvatni Höskuldssonar prests i Heydöl-

um Einarssonar, þ. b.: Þorfinnur realstúdent,.

Porsteinn, Guðriður, Sigriður.

X Steinunn s. k. Guðmundar á Efri-Brú i Grims-

nesi Ögmundssonar i Oddgeirshólum Þorkels-

sonar Loptssonar i Heiðarbæ Porvaldssonar

Eirikssonar Lo])tssonar, þ. b.: Tómas, Guð-
mundur. Mörg börn Þorsteins Tómassonar og

Sigriðar Knútsdóttur dóu ung.

c-(c. Hróbjartur i Reykjakoti i Biskupstungum og við-

ar, heitinn eptir Hróbjarti stúdent Sigurðssyni

())hrútabarón«) í Norðurkoti i Melahverfi (y 1799).

Dóttir Hróbjarts Katrin móðir Erlends Pórðarson-

ar verksmiðjustjóra á Reykjafossi.

ddd. Jón i Kálfakoti i Mosfellssveit, átti Guðlaugu Jóns-

dóttur frá Fclli i Biskupstungum Gissurarsonar,

þeirra son Friðrik. Dóttir hans með Sigriði Júli-

önu Tómasdóttur Klogs i Ráðagerði Stcingrims-

sonar, er Súsanna.

ece. Sigríður. Launson hennar með Guðmundi Por-

steinssyni frá Kilhrauni: .4rni i Hliðsnesi á

Álptanesi.

I!T. líannveig átti Bjarna Kjartansson á Alptanesi.

ggg. Emerentiana dó ógipt, bl., 1826.

hhh. Guðrún dó ógipt, bl., 1846.

iii. Guðríður átti eitt launbarn, er dó ungU

kkk. Jódis,

bb. Bjarni á Tindsstöðum, átti Guðrúnu Magnúsdóttur frá

Skrauthólum Jónssonar og Jarþrúðar Eyjólfsdóttur, voru

systkinabörn, þeirra börn: Halldór á Tindsstöðum, Jar-

þrúður átti Pctur Jörundsson á Brekku á Kjalarnesi,^^

Pórdis, .Magnús, Jódis, Salgerður, (iuðrún, Steinunn, Pórð-

1) Páll átti Astu Sigurðardóttur.
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cc. Ingibjörg^).

ur, Einar o. fl., er dóu ung. Sjnir Halldórs Bjarnason-

ar á Tindsstööum: Siguröur á Bjargi, Bjarni á Sandi i

Kjós, Porlálvur á Hofi á Kjalarnesi og Olafur á Tinds-

stööuni. Hans synir: Halldór, Pétur, Ásmundur, Einar.

cc. E\jólfur.

dd. (iuðbjörg s. k. Guðmundar Guðmundssonar i Eilifsdal

og siðar Porláksstöðum, þ. b.

:

aaa. Vigdis átti Ólaf á Porláksstööum Bjarnason frá

Eyjum Gislasonar Bárðarsonar, bróður Porsteins

lögregluþjóns i Rvik, þ. b.: Bjarni á Ketilsstöðuni

á Kjalarnesi.

bbb. Margrét átti Porstein Torfason á Porláksstöðum,.

þ. b.: Guðrún kona Eyjólfs Guðmundssonar á

Porláksstöðum, Margrct, Katrin, Jórunn, Pórður.

ccc. Magnús.

ee. Ólöf átti Porvald Björnsson i Auðsholti, bróður Knúts á

Drumboddsstöðum (sjá hér áður), þ. b.: a) Björn á Læk
i Flóa. b) Guðmundur á Skeggjastöðum hjá Hraungerði

faðir Jóns, er þar býr ni'i. c) HaUdór faðir t*orvalds, er

var i Ásakoti, Jóhannesar og Ólafar i Rvik.

Launson Halldórs Ejjólfssonar á Tindsstöðum með Odd-
nýju Magnúsdóttur frá Fossá Sighvatssonar

:

ff. Páll í Ártúni á Kjalarnesi átti Rannveigu Jónsdóttur,.

þeirra börn:

aaa. Jón smiður i Ausu, átti Gróu Gissurardóttur, syst-

ur Hannesar Olsen snikkara i Rvik, föður Jóhann-

esar Olsens, þ. d.: Sigriður. Laundóttir Jóns með
Hagnheiði Sigurðardóttur frá Viðirnesi Porkels-

sonar: Rannveig.

bbb. Árni var bl.

ccc. Margrét.

b. Sesselja átti Gissur Jakobsson frá Blönduholti Gissurar-

sonar, þ. b.:

aa. Runólfur á Eyri i Kjós átti Valgerði Grimsdóttur i Hrisa-

koti Einarssonar og Sesselju Pctursdóttur, þ. b.:

aaa. Astriður.

bbb. Grimur.

ccc. Gissur.

ddd. Sesselja. Börn hcnnar með kvœntum manni, Grimi
Þorleifssyni á Xesjavöllum: Grimur, Valgerður,

Árni.

bb. Jón bjó á Kiðafelli.

cc. Guðrún.

1) Ingibjörg átti Jón Pórðarson.
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dd. Agatha^).

dd. Jakob vard blindur í hólu.

ee. Kristin.

c. JarþrúÖur átti Magnús i Skrauthóluni Jónsson frá Laugar-

dalshólum Jónssonar og HelguAsinundsdóttur lögréttumanns

Porsteinssonar, þ. b.:

aa. Guðrún átti Bjarna Halldórsson á Tindsstöðum (sjá hér

á undan).

bb. Gudny f. k. Jóns i Kollafirdi ívarssonar s. st. Magnússon-

ar á Völlum ívarssonar, þ. b.:

aaa. Jarþrúöur átti Olaf Olafsson og börn.

bbb. Ingibjörg.

ccc. Jón.

ddd, Einar i Sjáfarhólum faðir Jóns i Skorhaga.

d. Margrét átti Þorleif i Saltvik Pórhallason Árnasonar, þeina

dóttir:

aa. Valgerður f. k. Sturlaugs Benediktssonar í Lambhaga í

Mosfellssveit, þ. d.:

aaa. Ragnheiöur átti Ólat í Bigggaröi Ingimundsson

frá Völlum á Kjalarnesi Bjarnasonar, þeirra dóttir

Valgerður, er fyr átti Tómas Klog í RáÖagerði

Steingrimsson Illhugasonar úr Skagafirði. Börn

þeirra: Margrét kona Einars Zoega veitingamanns

i Reykjavik, Steingrimur, Kristín og Sigriður Júlí-

ana, er átti Jón Guðmundsson á Báruhaugseyri,

þ. d.: Valgerður Margrét kona Einars Guðmunds-
sonar í Miðdal og Elin, er átti Kristmund Eysteins-

son skipstjóra.

S. m. Valgerðar Ólafstlóttur Einar Einarsson í

Ráðagerði, þ. b.: Tómas Klog, Sigurlina Magnea

og Soffia Emilia, gipt Guðmundi Guðmundssyni
frá Báruhaugseyri.

e. Ólafur á Vallá, dó 177u, átti Margréti Gestsdóttur prests í

Skrauthólum Árnasonar i Effersey Simonarsonar, þ, b.:

aa. Pórður i Saurbæ. átti fyr Sigriði Einarsdóttur Iðgréttu-

manns i Prándarholti Hafliðasonar prests i Hrepphólum
Bergsveinssonar, þ. b.

:

aaa. Olafur dó á Hvalfirði.

bbb. Margrét dó bl.

S. k. Póröar var Sigriður Pórólfsdóttir frá Hofi

á Kjalarnesi Porbjörnssonar i Engey Halldórs-

sonar, þ. b.

:

1) Agata var f. k. Þorvarðs Eínarssonar i Brautarholli, þ. b.

:

a. Snæbjörn prestur á Lundi 7 27. des. 1789) átti Vilborgu

Gisladóttur prests á Lambastöðum Sigurðssonar, þ. b.

:
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ee. Arni^).

ccc. Þorálfur (Pórólfur) dó ungur.
(Idd. Hólmfriöur átti Jón Ólafsson frá Eilitsdal And-

réssonar og niörg börn. Ein dóttir peirra Sig-

riður gipt Hermanni á Brekku við Reykjavík
Einarssyni Hermannssonar Ólafssonar Hermanns-
sonar á Seli i Grimsnesi Jónssonar Xaríasonar,

p. b.: Einar prentari o. fl.

eee. Sigriður átti Pórð Ólafsson i Eilifsdal, bróður
Jóns, bl.

fll. Sigprúður átti Magnús í Hafnarfirði Högnason frá

Guðnabakka Hallgrimssonar.

ggg. Guðrún átti Ásmund á Bjargi á Kjalarnesi Giss-

urarson frá Selskarði á Álptanesi Eyvindssonar á

Púfu í Kjós Bjarnasonar. p. b. : a) Pórður á Bjargi.

b) Ólafur. c) Vigdís f. k. Péturs Gislasonar í

Ánanaustum. d) Margrét átii Guðmund Gislason
bróður hans.

hhh. Runólfur dó ungur.

iii. Vigdís dó ung.

kkk. Runóllur i Saurbæ, átti Halldóru Ólaísdóttur frá

Blikastöðum Guðmundssonar, p. b.; a) Ej'jóltur.

hreppstjóri i Saurbæ. b) Pórður í Móura, síðar

á Bjargi, faðir Björns cand. jur. og peirra
bræðra. c) Sigriður átti Þórð Sigurðsson á

Fiskilæk, p. b. mörg: Runólfur, Júlíus prestur
i Svipjóð, Ágúst Flygenring kaupm. i Hafnarfirði,

Albert bankabókari, Matlhias forngripavörður o. íl.

d)HeIga átti Sleingrim i Nesjum Jónsson prests í

Hruna Steingrímssonar, e) Karítas átti Olaf Guö-
mundsson í Mýrarhúsum. f) Ragnheiður dó ó-

gipt, bl. g) Guðrún 3. kona séra Matthiasar Joch-
umssonar skálds, p. b.: Steingrimur læknir á Ak-

aa. Póra, dó á Fitjum 1841, 88 ára, átti fyrst Pórodd Pórð-
arson, p, b.:

aaa. Guðný f. k. Jóns Sæmundssonar í Brennu, p. b.:

Póroddur, Vilborg og Gisli í Sarpi (sjá hér áður
bls. 14).

Annar maður Póru Snæbjarnardóttur Oddur Bjarnason,
bl., og hinn siðasti Davíð lögréttumaður á Fitjum (f 20.

júni 1828), launson Björns lögmanns Markússonar (sbr.

I, 412); p. b.:

1) Eflaust réttara: Anna (sbr. hdr, Bókmenntafél. nr. 46 Svq).

Hún hefur dáið ung,
3
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n. Valgerður^).

ureyri, Matthea, Gunnar í Ameríku, Halhióra,

higvcldur, Ehn, Herdis, Magnús.

111. Porvardur dó ókv. bl.

mmm. Pórólfur í Noröurkoti, átti Vigdísi Gudmunds-
dóttur frá Sandi i Kjós Eyjólfssonar, þ. b.: Sig-

ríöur, Pórdis, Kristmundur.

nnn. .lón dó ungur.

ooo. Diljá, átli fyr Eyjólf Olafsson, bróöur Halldóru

konu Runólfs í Saurbæ, bróður Diljá, þ. b.

:

Olafur, Þorkell, Guörún, Björn, en s. m. hennar
var Magnús í Lykkju Eyjólfsson frá Snorrastööum
í i.augardal Porleifssonar á Böðmóðsstöðum Guð-
mundssonar, og var f. k. hans, þ. b. : Eyjólfur,

Tómas Klog, Hólmfriður, Guðrún, RagnheiÖur,

Magnús.

ppp. Björg dó ung.

Launsonur Þórðar i Saurbæ:
rrr. . Porkell i Brautarholti, átti Jórunni Olafsdóttur

Andréssonar, þeirra son: f*orlákur á Bakka á

Seltjarnarnesi, faðir Brynjólfs organleikara í

Reykjavik.

bb. ísak á Hvitanesi i Kjós, dó 1814, átti í*óru Guðmunds-
dóttur frá F"ljótsdal Nikulássonar sýslumanns Magnús-
sonar, ekkju Porvarðs Oddssonar i Brautarholti, bl.

cc. Eyjólfur á Vallá, átti Olöfu Guðmundsdóttur frá Eilifs-

dal; þ. b.:

aaa. Steinunn átti Pórð á Blikastöðum Snorrason frá

Engey Sigurðssonar, þ. b.: Snorri, Margrét, Olöf,

Jón, Eyjólfur, Steinunn.

bbb. Vatgerður átti Pál Jónsson á Vallá og börn.

ddd. Marsrét dó bl. 1807.

bbb. Guðmundur á Eitjum, átti Salvöru Gunnlaugsdóttur

frá Vogatungu Einarssonar og Guðlaugar t*órðar-

tióttur i Akrakoti Sveinbjörnssonar, þ. b. : Pórður.

Hórson Guðmundar með Þuriði Bjarnadóttur:

Bjarni i Hátúni á Vatnsleysuströnd.

Annan son, er Arni hét, átti Guðmundur, áður en

hann kvæntist, með Guðrúnu Árnadóttur, giptri

konu i Bakkakoti.

ccc. Kristrún átti Odd á Reykjum í Lundarreykjadal

Jónsson frá Stóra-Botni ísleifssonar, þ. b.:

1) Valgerður átti Porkel Jónsson.

Alhs. Ó. Snókdalín telur eina dóttur Halldórs Pórðarsonar
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e. ísleifur átli Matthildi^) Ólafsdóttur,

eee. Guðrún.
I. GuöriÖur átti Arna i Sjáfartiólum Gestsson prests i Skraut-

liólum, er drukknaöi á Kollafirði 1752 Arnasonar; þ. b.

:

aa. Erlingur á Jörfa á Kjalarnesi, átti Margréti Sveinsdóttur

aðstoðarprests Yigfússonar. Vm afkomendur þeirra er

áður getið (II, 363).

bb. Kristrún átíi fyr .Jón eldra i'i Norður-Reykjum í Mosfells-

sveit Yilhjálmsson trá Arnarholli á Kjalarnesi (j 1785)

Jónssonar lögréttumanns á Esjubergi (ý 1776, 80 ára)

Porleifssonar lögréttumanns Sigurðssonar Núpssonar.
Meðal barna þeirra var Guðriður móðir Jóns Borgfirð-

ings fræðimanns i Rvik, föður Finns háskólakennara i

Kaupmannahöfn og Klemens landritara. S. m. Kristrúnar
Árnadóttur var Jón Ólafsson frá Tjarnarhúsum við Rvík
Sigurðssonar, bl.

cc. Valgerður átti Jón Yilhjálmsson yngra i Mýrarholti á

Kjalarnesi, bróður Jóns á Norður-Reykjum og mörg börn.

dd. Gróa átti fyr Odd Helgason á Skeggjastöðum i Mosíells-

svcit, en siðar Jón Örnólfsson eldra á Esjubergi, móður-
föður Benedikts sýslumanns Sveinssonar og var s. k.

lians, pau bl.

X Pórdis átti Sigurð Ásgrimsson á Fellsöxl og börn.

X Guðný átti fyr Þorleif (3lafsson á Svartagili i

Pingvallasveit og börn, en siðar Jón Guðmunds-
son á Alptanesi, bl.

X Oddur i Reykjavik, átti lYiðriku Porláksdóttur

og börn.

X Porsteinn á Reykjum, átti lílku Kristjánsdóttur

frá Skógarkoti Magnússonai' Marteinssonar Por-

lákssonar, þ. b.: Kristján, Oddur, Guðmundur,
Sveinbjörn, Sigriður, Guðrún, Póra, Jakobína.

á MöðruvöIIum Agötu (yngri), er átt liafi Brand bónda i Kjós

og 3 börn, Jón, Gróu og Ingveldi. En þetta mun skakkt og
málum blandaö. Agata Erlingsdóttir (systir séra Hannesar i

Arnarbæli) giptist 1710 Olafi Olafssyni i Hvammi i Kjós og var

þeirra son Eyjólfur, cn áður mun hún hafa átt Brand nokkurn
(i Hvammi) og gæti Halldór á IJlfljótsvatni i Grafningi faðir

Agötu, konu séra Yigfúsar Jónssonar i Miðdal, hafa verið son

þeirra. Að minnsta kosti mun hann hafa verið sj'sturson séra

1) Réttara: Málhildur. Hún var áður gipt Hjálmi Jóns-

syni á Valdastöðum (sjá framætt hennar II, 571). Dóttir ísleifs

og hennar hét Sigþrúður.
3*
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f. Ragnlieiður álli Olaf Olaísson, bióður

Matthildar^); l)örn:

ee. Gisli i Arnarholti, átti (luðrúnu Jónsdóttur frá Lykkju

Einarssonar, p. b. er lifdu: .Jón, Hallný, Margrét.

fl". (ludlaug íitti fyr Pórarinn i Sjáfarhóluni Kolbeinsson frá

.lónshúsum i Rvik (iuðmundssonar Kolbeinssonar bl., en

siðar Tómas Björnsson liech söðlasniið s. st., og var

s. k. hans, þau bl.

gg. Halidóra átti Magnús á Útskáiahamri Magnússon á Bakka

á Kjalarnesi Hallgrimssonar Porleifssonar Jónssonar

Indriðasonar, en móðir Hallgrims var Guörún Eyjólfs-

dóttir Hallgrimssonar sálmaskálds i Saurbæ Péturssonar,

p. b,: Árni i Brautarholti, Gestur á Útskálahamri o. fl.,

sem allmikil ætt er frá komin á Kjalarnesi og viöar.

X Sigrún átti Porstein Jónsson á Kambshóli i

Svinadal, þeirra son Jón á Kalastöðum.

X Jóhannes á Bústöðum, siðar i Reykjavík, kvænt-

ur Salgerði Porgrimsdóttur Eyleifssonar, systur

Torfa prentara, þ. b.: Davið, fyr i Stöðlakoti,

Árni bókbindari, Jóhanna, Oddur, F*óra, María.

X Árni á Brennu i Lundarreykjadal, átti Guðriinu

Guðmundsdóttur, p. d.: Rannveig.

X Magdalena átti laundóttur með Bjarna Jónssyni,

hét Sigriður.

X Davið dó um tvitugt, bl.

X Brynjólfur bókbindari i Rvik, átti fyr Rannveigu
Olafsdóttur skipasmiðs á Kalastöðum Pétursson-

ar, p. b.: Oddleifur verzlunarmaður og Porvarð-

ur prestur á Stað i Súgandafirði, en s. k. Brynj-

ólfs var Porgerður Magnúsdóttir, ekkja Ólafs

Péturssonar Hjaltesteds, pau bl.

bb. Magdalena átti Torfa á Reykjum i Lundarrejkjadal Por-

steinsson frá Pyrli Magnússonar, p. b.:

aaa. (lisli.

bbb. Helga dó bl.

ccc. Porsteinn á Porláksstöðum átti Margréti Guðmunds-
dóttur s. st. Guðmundssonar (sjá hér áður bls. 31).

Hannesar Erlingssonar. Pað sést aí dóraabókum, að Brandur
Svartsson i Auðsholti, er kallaður var HIutar-Brandur, hefur

verið mágur séra Hannesar. En hvernig, sem pessu cr háttað,

pá mun pað skakkt hjá Snókdalín, að telja Agötu konu Brands

i Hvammij dóttur Halldórs Póröarsonar á Möðruvöllum.

1) Sbr. n, 570.
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aa. ísloilur^).

«Jdd. Snæbjörn í liakkakoti i Skorradal, átti Gudrúnu
Jónsdóttur í'rá Draghálsi Klemenssonar i Engej-

Oddssonar á Xesjuni i Grafningi Haflidasonar, þ. b.:

;> Guðrún átti fyr Lopt á Brekku á Hvalfjaröar-

strönd Bjarnason frá Vatnshorni Hermannsson-
ar, p. b.: Bjarni og Ingibjörg kona Halldórs F*or-

kelssonar frá pN'rli Porlákssonar. en siðar átti

Gudrún .Jón Teitsson á Brekku, bl.

>; Davíö á Vördufelli i Lundarreykjadal, síðar á

Skeiði hjii Selárdal, átti Ingibjörgu Davíðsdóttur

á Miðsandi Björnssonar á (ieitabergi og Tungu-
felli Olafssonar, þ. b.: Pórður sundkennari á

Skeiði, drukknaði 20. sept. 1900, átti Bjarghildi

.íónsdóttur.

X Gróa átti Ketil Ketilsson á Miðsandi oglndrida-

stöðum, þ. b.: Snæbjörn, Solveig og Guðrún, fóra

öll til Ameriku.

b. Sigþrúður átti séra Pórð Pórhallason á Kjalarnesi, bl.

c. Einar á Útskálahamri (ý 1780), átti Sigriði (f 1805) Brynjólfs-

dóttur lögréttumanns á Litlalandi i Olfusi .lónssonar, þ. b.:

aa. Brynjólfur á Bakka á Kjalarnesi, átti Ásu Þorláksdóttur

lögrcttumanns Gestssonar prests í Skrauthólum .\rna-

sonar, þ. b.:

aaa. Porlákur á Útskálahamri og Blönduholti, átti fyr

Ragnheiði (7 1811 ) Beinteinsdóttur lögréttumanns á

Breiðabólsstöðum i Ölfusi Ingimundssonar, b. b.:

X Brynjólfur i Holti á Kjalarnesi, átti Margréti

Gisladóttur Árnasonar Gestssonar prests Arna-

sonar, þ. b.: Daníel og Ragnheiður,

; : Ásmundur, var á Akranesi, átti Hallíriði .lóns-

dóttur.

>< Ása dó ung.

X .Tón dó ungur.

S. k. Porláks Brynjólfssonar Hallbera Porstcins-

dóttir frá Stekkholti í Biskupstungum Ásgrimsson-
ar Bjarnasonar, þ. b.:

><. .lón á Bakka. átti Margréti Gisladóttur frá Ártúni

Vilhjálmssonar i Arnarholti .lónssonar á Esju-

bcrgi Þorleifssonar, þ. b.: Pórdis, Hallbera.

>í Margrct átti Þorkcl á Pvrli Þorláksson frá Króki

1) Ísleifur í Litla-Botni átti Ingibjörgu Jónsdóttur, systur

Hákonar i Kirkjuvogi, fööur Vilhjálms s. st., föður Hákonar hins

auöga dannebrogsmanns, þ. b.

:
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bb. SnoiTÍ.

Porkelssonar og Jarþrúöar Pórólfsdóttur frá

Engcy Porbjörnssonar.

. Pórarinn dó bl.

bbb. Kristín dó ógipt, bl., 1805.

ccc. Pórdis átti Halldór lyfsala i Xesi við Seltjörn Arna-

son frá Selalæk Ormssonar prests á Reyðarvatni

Snorrasonar, bl.

Son Porvarðar Einarssonar i Brautarholti og f. k. hans
Agötu Halldórsdóttur var ennfremur:

d. Guðmundur, drukknaði á Viöeyjarsundi 1767, 46 ára. Dóttir

hans:

aa. Anna (ý 18U9), átti Pétur i Bigggarði á Seltjarnarnesi (y

1809j Guðmundsson s. st. Loðvíkssonar (í Breiðholti Jóns-

sonar), p. b.:

aaa. Guðmundur stúdent (-|- 1850, lengi við verzlun i

Hafnarfirði, átti Ingigerði Jónsdóftur dbrm. i Xjarð-

vik Sighvatssonar og Oddbjargar Snorradóttur frá

Narfakoti Gissurarsonar íBergsteinssonar lögréttu-

manns í Skildinganesi Bjarnasonar), þ. b.:

X Anna dó um tvítugt.

X Oddbjörg dó ógipt.

X Sigríður átli scra Snorra Jónsson Norðfjörð, sið-

ast prest í Hitarnesþingum, þ. b.: a) Kristín Odd-

björg átti Jakob Porbcrgsson, þ. b.: Sigriöur

gipt Arinbirni Svcinbjarnarsyni bókbindara í

Rvik, Snorri Lúðvik bókbindari og Vilhjálmur

skósmiður í Rvík. b) Jón á Lækjarbug. o Ingi-

gerður Anna gipt Jóhanni Jónssyni söðlasmið

og d) Sotría Sigríður, dó um tvitugt.

a. Jón í Stóra-Botni, átti fyr Ingibjörgu Oddsdóttur funarssonar

kjóa, þ. b.

:

aa. Úlfdis átti Finn sýslumann Jónsson flll, 517).

bb. Ingibjörg f. k. Björns Ólafssonar á Geitabergi, þau bræðra-

börn. þ. b.: Davíð á Miðsandi, Olaíur og Puríður.

cc. ísleifur á Grjóteyri, átti Kristinu Ilálfdanardóttur, þ. b.:

Jón dó bl., og Jörundur átti Guðriði (iisladóttur frá Hrepp

i Skorradal Árnasonar.

dd. Árni i Gcirshlið, átti Ingveldi Porsteinsdóttur frá Arnþórs-

holti Guðmundssonar i Eyjum i Kjós Porsteinssonar í

Hróarsholti Jónssonar s. st. Loptssonar, þ. b.: a) Olöf

átti Jón yngra Sigurðsson i Grafarkoti. b) Sveinbjörn

á Oddsstöðum, átti Guðlaugu Kristjánsdóttur frá Skógar-

koti i Pingvallasvcit Magnússonar Marteinssonar Porláks-

sonar, þ, b. : Jón á Draghálsi s. m. GuönÝjar Andrés-
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cf, Svanborg').

X Gudrún átti Porslein Bjarnason í Xjarðvikuni,

p. b.: a) Ólöf átti EmíI á Pórustöðum á Vatns-
leysuströnd Guðmundsson alþingismanns Brands-
sonar i Kirkjuvogi Guðmundssonar, þ. b.: Mar-
grct. b) Oddbjörg. c) Ingigerður. d) KHn átti

Olaf Jafetsson.

X Kristín dó ógipt, bl.

X Ingibjörg giptist ekki.

X Soífia Ji'diana dó 10 ára.

Guðrún átti Auðunn Guðmundsson í Viðey, þ. b.:

:: Anna átti Ólaf smið i Hafnarfirði Bj'arnason
Gunnarssonar Hafliðasonar prests Bergsveins-
sonar, p. b.: a) Bjarni dó ókv. b) Guðrún átti

Friðrik Guðmundsson bókbindara i Rvík, síðar
á Kyrarbakka. c) Kristján í Hafnarfirði átti Guð-
riði iMarkúsdóttu . d) ÓIi Auðunn i Hliðsnesi
átti Asdisi Sigurðardóttur, p. d.: Anna gij)t Ólaíi
Einarssyni Hjaltested kaupm. i Rvík. c) Magnús
snikkari í Rvik.

X Elin átti Jón í Stapakoti Sæmundsson Klemens-
sonar Bjarnasonar Bergsteinssonar lögréttumanns
Bjarnasonar, p. b.: Auðunn og Sæmundur bóndi
á Minni-Vatnslevsii.

dóttur Fjeldsteds Vigfússonar, Arni á Oddsstöðum, Guð-
björn á Heiðarbæ (fór til Ameríku), Ingveldur cátti Eyjólf
í Hvammi í Skorradal Guðmundsson prests á Hólmum
Bjarnasonar, Solveig og Björn á ÞvcrfcIIi, kvæntur Ast-
rúnu Friðriksdóttur Sæmundssonar Friðrikssonar prests
á Borg Guðmundssonar. S. k. Jóns ísleifssonar Guðrún
Sigurðardóttir, systir séra Jóns á Rafnseyri; þ. b.

ee. Olafur i Pingnesi. Laundóttir hans Sesselja átti Por-
geir Porsteinsson cá Eyri í Svínadnl. bróðurson séra
Snorra Björnssonar á Húsafelli.

Ingibjörg miðkona Bjarna Hermannssonar á Vatnshorni
i Skorradal, p. b.: a) Guðrún átti .Magnús Sigurðsson á
Miðfossum. b) Jón á Skálpastððum. c) Úlfhildur átfi
Magnús á Bekansstöðum Einarsson frá Kalmannstungu
Pórólfssonar. d) Oddur á Brennistöðum. e) Ólafur. f)

Loptur á Brekku á Hvalfjarðarströnd. g) Ragnhildur

1) Svanborg (f 1760), átti 1719 Jón i Púhi (r 1753) Pórarins-
son i Skorhaga Ólafssonar og (luðlaugar Vigfúsdóttur prests í

Gaulverjabæ Oddssonar, p. b.:
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(Id. Giiðrún.

cco. Kristín f. k. Einars i Melkoti við Rvik Sigurdsson-

ar Ásmundssonar Einarssonar, bróður Ásmundar
i Grjóta, þ. b,:

X Anna átti Magnús Egilsson frá Pórustööum Guð-
mundssonar prests á Kálfatjörn Böðvarssonar,

p. b.: a) Kristín f. k. Júlíusar Schau steinhöggv-

ara í Rvik. b) Guðrún átti Jón, er bjó á Hliði

á Álptanesi um hrið Pórðarson frá Syðri-Reykj-

um i Biskupstungum Jónssonar, bróður Halldórs

bókbindara í Rvik. c) Egill fór til Ameriku.

X Margrét giptist i Reykjavík.

ddd. Arnleif átti Pétur i Höskuldskoti Jónsson dbrmann.s

Sighvatssonar, þ. b.:

X Kristín átti Pál í Nesi við Seltjörn Guðmund.s-

son Pálssonar gullsmiðs Loptssonar prests á

Krossi Rafnkelssonar.

X Sigriður átti Helga Erlendsson í Pórukoti, þ. b.:

Pétur og Arnleif.

X Anna átti fyr Magnús Bjarnason í Höskuldskoti,

þ. b.: Oddbjörg og Bjarni, en síðar Ársæl Jóns-

son i Höskuldskoti og börn.

X Jón i Höskuldskoti átti Olöfu Erlend.sdóttur og

börn.

X Kristbjörg dó ung.

eee. Jón á Klafastaðagrund átti tvosonu: Einar og Pétur.

átti Jón Jónsson á Breiðabólsstöðum á Álptanesi. h)

Kristin átti Bjarna hreppstjóra Bjarnason á E.sjubergi,

þ. d.: Ingibjörg kona Porláks Olafssonar Johnsens f.

kaupm. i Rvik.

gg. Guðrún s. k. Pórðar Arasonar i Stafholtsey, þ. b.: a)

Jón í Norðtungu (t 2. okt. 1891) átti fyr Elinu Sigurðar-

dóttur, systur Jóns alþm. i Tandraseli og 8 börn, en siðar

Ingveldi Ólafsdóttur og 4 börn. b) Guðrún átti Simon

Sigurðsson á Kvigsstöðum i Andakil.

hh. Oddur áReykjum i Lundareykjadal átti Kristrúnu Davíðs-

dóttur frá Fitjum Björnssonar lögmanns Markússonar

og fjölda barna sbr. hér á undan bls. .34).

a. Loptur í Púfu (ý 1790), átti fyr Vigdisi Guðmundsdóttur frá

Knararnesi á Vatnsleysuströnd Porkelssonar, þ. b.:

aa. Ragnheiður s. k. Guðmundar á Neðra-Hálsi Þórðarson-

ar á írafelli Gislasonar Hinrikssonar Gunnarssonar úr

Skagaíirði, þ. h.: Porsteinn stiident i Laxárnesi, Loptur
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ee. Valgerðiir.

Aths. Snókdalín telur ekki (iuömund fööur Onnu í Bigg-

garöi meðal barna Porvarðar Einarssonar í Brautarholti, en

Stcingrímur biskup og Espólín telja hann óhikað með f. k

börnum hans og pað er rétt. Annars cr nokkur ruglingur

um börn Porvarðar i ættatölum, t. d. tehir Snókdalín meðal

f. k. barna hans Sesselju, er átti Olaf Jónsson i Eyrar-Upp-

koti, bróður samfedra Þuríðar Jónsdóttur, konu Jóns Snorra-

sonar i Sölvhól, en hún var af siðara hjónabandi Porvarðar

með Solveigu Kortsdóttur og alsj'stir Odds prests á Reyni-

völlum og Korts i Flekkudal, Svo tckir Steingrimur biskup

Agötu f. k. Guðmundar Guðmundssonar á Porláksstöðum

meðal f. k. barna Þorvarðar, en hún var s. k. barn hans og'

heitin eptir .\götu f. k. hans. Undarleg villa er það enn-

fremur bæði hjá SnókdaHn og Steingrimi, að telja eina dótt-

ur Porvarðar Guðríði konu Porleifs Guðnasonar i Raufar-

felli undir EyjafjöUum, þvi að (iuðriður kona Porleifs var

(lóltir Jóns prests Oddssonar i Eyvindarhólum, en ein dóttir

þeirra (Gróa) giptist vestur i Kjós (Steina Jónssyni á Valda-

stöðum). F. k. börn Porvarðar eru hér rétttalin: Snæbjörn,

Einar, Gudmundur, Sigþrúður, og hafa þau ekki fleiri verið,

er til aldurs komust. í*au eru öll fædd skömmu fyrir eða

eptir 1720, en s. k. börnin á árunum 1740—17fi0.

ii. Hans i Múlakoti i Lundareykjadal, átti Helgu .Tónsdóttur,

þ. b. : Helgi á Glammastöðum i Svinadal, Steingrimur i

Hlöðutúni, Guðmundur, Pórdis s. k. Guðmundar Stef-

ánssonar i Teigakoti og Hróðný átti Stefán Porvaldsson

i Sarpi.

Olafur, átti Portíjörgu Björnsdóttur á Hurðarbaki Pórðar-

sonar á íraíeHi Gíslasonar, þ. b.:

aa. Björn á Geitabergi, átti fyr Ingibjörgu Jónsdóttur Isleifs-

sonar (sjá hér á undan) en siðar Ellisif ísleifsdóttur frá

Englandi i Lundareykjadal ísleifssonar, þeirra son Björn

á Breiðabólstöðum á Álptanesi, átti Oddnýju Hjörleifs-

dóttur prests á VöIIum Guttormssonar og börn:

bb. Guðlaugur á Hurðarbaki i Kjós, átti Margréti Torfadóttur

frá Ananaustum Jóhannssonar og Málmfriðar Pórðar-

dóttur, þ. b.:

hreppstjóri á Neðra-Hálsi, Aldis átti Magnús Runólfsson

i Hvammi og Guðríður, átti Halldór Runólfsson i E^^ja-

hól. bróður hans.

bb. Ulfhildur átti frænda sinn, Björn ísleifsson (sjá hér á

undan).

cc. Oddur.
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tr. Jakob^).

g. Guðmundur-).

h. Marín^),

aaa. Björn á Bakka viö Reykjavik faðir Gisla, cr þar

bjó siöar, föður Björns skipstjóra, er drukknaði í

mannskaðanum mikla 7. apríl 1906.

bbb. Björn annar á Hvitanesi i Kjós, kvæntur, bl.

ccc. Torfi á Valdastöðum. Son hans .Tóhann á Englandi

o. n.

ddd. .lakob á Valdastöðuni. Börn hans Guðlaugur, Bjarni,

Jakobina, Katrín gipt Guömundi Sveinbjörnssyni a

Valdastöðum og Ingibjörg.

eee. Jón á Hurðarbaki, átti börn.

fff. Ragnhildur átti Otta Gislason i Hrísakoti, þ. d.

:

Guðlaug kona Jóhanns Torfasonar á Englandi og

Guðriður kona Ólafs Helgasonar á Iðunnarstöðum.

cc. Eyjólfur á Skeljabrekku, átti fyr Pórunni, siðar Kristínu,

dætur Pórðar Árnasonar i Stóra-Lambhaga og börn með
báðum.

dd. Björn yngri átti sænska konu, þau sigldu 1811.

Björn átti Úlfhildi Loptsdóttur frá Púfu í Kjós Jónssonar

Pórarinssonar Olatssonar, p. b. : Pórarinn og Jón.

dd. Jón.

ee. Svanborg.

S. k. Lopts í Þúfu (iuðrún Helgadóttir, p. b.: Ólöf, Helgi.

b. Pórarinn.

c. Snorri.

(i. Jón.

c. Kristin.

f. Guðlaug.

1) Jakob á Eyri í Kjós, átti Guðrúnu Snorradóttur og Halldóru

Narfadóttur frá Xeðra-Hálsi Guðmundssonar, þ. b.:

a. Jón á Eyri, átti Sigriði Jónsdóttur prests i Skrauthólum

Oddssonar og 2 börn, er dóu ung.

lí. Ólafur átti Elinu Eyjólfsdóttur ísleifssonar, systur Erlings

lögrcttumanns i Blönduholti, þ. h.:

a;i. Pórdis átti Hannes Einarsson frá Kjalardal Erlendsson-

ar Porvarðssonar, þ. d.: Guðriður átti Jón Guðmundsson
á Akranesskaga og Pórey, var fáviti.

2) Hann dó bl. (Hdr. Bókm.fél. 46 8i2).

3) Marin er ekki nefnd meðal barna Þórðar Ormssonar í

hdr. 46 S^, en Snókdalin telur hana.
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C. Hákon landþingisskrifari og sj'slumaður i

Rangárþingi, sjá þar,

D, Ingibjörg átti Björn Gislason (sjá Borgar-

fjarðarsÝslu).

E, Guðrún átti Guðmund Narfason á Hálsi i

Kjós^); börn:

a. Naríi átti Margréti dóttur séra Engilberts

á Þingvöllum; börn:

aa. Sæmundur-).

bb, Guðrún,

cc. Guðmundur^).

b. Þóra átti Eyjólf Hallgrímsson prests og

skálds Péturssonar; l)örn:

aa. Magnús*).

bl). Guðrún^).

Enn eru talin líörn Pórðar Ornissonar í hiim fyrnefnda

handriti:
i. Vigfús dó ókv., bl.

k. Guðmiuidur yngri, dó 1723, átti Aldísi Sigurð-

ardóttur, bl.

1) Guðraundur var bróðir Eyjólfs á Þorláksstöðuni, föður

séra Odds prófasts i Holti undir Eyjafjöllum og þeirra systkina.

2 Sæmundur Ijjó á Neðra-Hálsi. Son hans mun liafa veriö

:

a. Engilberl i Eaugarnesi. í^n börn þessa Engilberts liata verið •

Helgi, er átti Oddnýju Oddsdóttur Hjaltalín, Guðrún, er álti

Jóliann Jóhannsson i Ánanaustum og Þuríður, er t'itti Sæ-

mund Magnússon í Skildinganesi. Meðal barna þeirra var

Ingibjörg, er átti Sæmund Ivlemensson frá Skildinganesi

Bjarnasonar Bergsleinssonar, þeirra synir: Jón í Stapakoti

og Klemens.

3) Guðmundur dó bl.

4) Magnús var við prentverk i Skálliolti og sigldi 1602.

ö) Guðrún giptist 1(593 Þorleifi Jónssyni frá Laxárnesi i Kjós

Indriðasonar og Guðrúnar Pórðardóttur frá Varmalæk Þorsteins-

sonar (Hdr. Bmfél. 46 8X£). Son þeirra var:

a. Hallgrimur, (heitinn eptir scra Hallgrimi Péturssyni), num
hafa búið á Bakka á Kjalarnesi. Sonur hans:

aa. Magnús bjó á Bakka, dó í Brautarholti 1810, 17) íwa, átti

iyr Málhildi Runólfsdóttur; synir þeirra: Magnú.s á Út-

skálahamri (sjá hér áður bls. 36) og Runólfur á Ketils-

stöðum.

Tvö börn Eyjólfs Hallgrimssonar og Þóru dóu ung.
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c. Salvör álli Jón Engilbertssoii, bl.^).

d. Gísli átti Þóru Ólafsdóttur, þeirra börn

barnlaus-).

e. Jón undirbryti í Skálholti, átti Hallíriði

Grímsdóttur frá Görðum, bl.

r. Ingibjörg átti Sæmund Engilbertsson^)

;

börn :

aa. Arni.

bb. Guðmundur*).

cc. Þuriður^).

1) .lón var son séra Engilbcrts Xikulássonar á Pingvöllum.

Kona hans er sumstadar nefnd Sólvör, sem ef til vill er réttara

en Salvör.

2) Gisli bjó á Neöra-Hálsi. Þóra kona hans var dóttir Ólafs

Eyjólfssonar lögréttumanns í Reykjavik og GuÖrúnar Asgauts-

dóttur. Börn þeirra voru : Guðmundar tveir og 4 Guörúnar, er

hafa öll dáið bl.

3) Sæmundur var son séra Engilberts á Pingvöllum og bjó

á Syðri-Brú fNeðri-Brú) í Grimsnesi.

4) Guðmundur bjó i Miðengi i Grímsnesi, var á lífi 70 ára

1729. S. k. hans Kristín .Tónsdóttir, laundóttir Vigdisar Yilhjálms-

dóttur Vigfússonar á Kalastöðum (sjá hér á undan bls. 10). Dóttir

Guðmundar af fyrra hjónabandi:

a. Sigríður átti Magnús Guðmundsson spitalahaldara i Klaust-

urhólum og siðar i Kaldaðarnesi, þ. b.: séra Nikulás i Beru-

firði, Puriður móðir séra Sæmundar Einarssonar á Utskál-

um, Ingibjörg átti Gisla Alfsson prests í Kaldaðarnesi Gísla-

sonar og Hallgeröur, er álti Guðniund .Tónsson á Hömrum í

(irimsnesi og mörg börn, er mikill fjöldi fólks er frá kom-
inn i ArnessÝslu.

5) Puriður giptist 1692 Jóni Pórðarsyni prests á PingvöIIura

Poiicifssonar, bjuggu á Bildsfelli i Grafningi. Börn peirra talin

Pórður og Hallgerður.

Son Sæmundar Engilbertssonar og Ingibjargar heíur verið

ennfrcmur:

dtl. Ilngilbcrl cr heimilismaður á Búrfelli í

Grimsnesi 1729, 60 ára gamall.

Vigtús Sæmundsson cr kvæntur húsraaður i Kaldárhöfða 1729,

67 ára, og gæti hann vcrið bróðir Guðmundar i Miðengi og Eng-

ilberts. Pá býr í Kaldárhöfða Styr Sæmundsson 41 árs að aldri, og

mun hnnn hafa verið skyldur pcssu fólki, cf til vill son Sæmund-
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g. Vigfús lögréttuinaður í Kjós, átti Ólölu

Jónsdóttur^); börn.

aa. Eyjóltur.

bl). Kristín.

cc. Þórdís.

dd. Guðrún.

ee. Sesselja.

tV. Katrín.

gg. Ormur.

hb. Gísli.

Jórunn Ormsdóttir, átti séra Jón í Skraut-

hólum á Kjalarnesi^); þ. b.r

a. Árni átti Guðríði dóttur Jóns bartskera

í Káranesi, Sigurðssonar; þ. b.:

aa. Séra Gestur^).

b. Guðrún átti Guðmund Arnbjarnarson í

Svignaskarði, bl.

t'. Gunnar átti Sigríði Jónsdóttur Þorkels-

sonar*); börn:

aa. Rannveig").

ar Narfasonar á Ncðra-Hálsi. Styr pessi var um tinia ráðsmað-
ur i Viðey og bjó siðar á Setbergi við Hafnarfjörð.

1) Olöf var dóttir séra Jóns Porsteinssonar i Duíþekju. I'rá

börnum hennar og Vlgfúsar verða ekki ættir raktar.

Enn voru börn Guðmundar Narfasonar og Guðrúnar Orms-
dóttur: Jónar þrír, Hólmfríðar tvær, Jórunn og Dómhildur, er

öll hafa dáið ung.

2) Séra Jón var son séra Odds Oddssonar á Re\'nivöIIum.

3) P*ctta er gersamlega rangt. Séra Gestur var son Árna Si-

monarsonar í Etfersey og .\stu(?) Gestsdóttur i IJthlið Einarsson-

ar í Haukadal Gestssonar. Sama ættarvilla um séra Gest er hjá

Espólín (Árb. VII, 82.

4) Jón Þorkelsson var lögréttumaður og bjó á Ófugskeldu

(Ofeigskeldu?) á Kjalarnesi (nú eyðibýli).

5) Réttara: Ragnhildur. átti Jón á Blikastöðum Bjarnason i

Alfsnesi Porkelssonar og Halldóru Olafsdóttur, en móðir Halldóru
var Rannveig Hákonardóttir prests í Skrauthólum Ásgeirssonar

prests á Lundi Hákonarsonar. Móðir Bjarna Porkelssonar var

Þorbjörg Sigurðardóttir, systir Högna á Gufunesi og Núps. Börn
Jóns og Ragnhildar:
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bb. Barbara^).

cc. Guðrún^),

(1. Jórunn átti séra Jón á Mosfelli, Snorra-

son^); barn

:

aa. Séra Snorri á Mosfelli i Grímsnesi^

svo á Akranesi^).

;i. Sigriöur átti Einar Árnason.

b. Gunnar i Stardal, dó 1755. Synir lians munu hafa verið: .lóu

á Blikastöðum og Bjarni i Fitjakoti.

1) Barbara dó i Stardal 1752, 87 ára.

2) (juðrún átti Erlend Póröarson i Engey, p. b-:

a. Jón i Engey faðir Margrétar, er átti Snorra Gissurarson i

Xarfakoti.

b. (juðrún átti Porbjörn Halldórsson i Engey, þ. b.: Pórólfur

i Engey, siöast á Hofi á Kjalarnesi og Guðlaug, er átti Sig-

urð Guðmundsson i Engey, og var son þeirra Snorri riki i

Engey, sem allmikil ætt er frá komin.

c. Gunnar bjó i Breiðholti. Dóttir hans mun hafa verið Odd-

björg f. k. Porkels Gissurarsonar í Miðdal, bróður Snorra i

Narfakoti, þ. b.: Gunnar á Korpólfsstöðum faðir Gunnars á

Kiðafelli, Olafur á Svartagili i F*ingvaIIasveit faðir Porkels i

Skorhaga, Eyvör átti Olaf Árnason frá Eskiholti á Landi o. fl.

3) Séra Jón var laungetinn sbr. Bisks II, 67(i, en þar er móð-
ur hans ekki getið, og í cngum ættatölum, er eg hef scð, nema
i hinu fyrnefnda handr. 'Bókm.fcl. 46 8x£) cptir Sigurð lögmann
Björnsson. t*ar er talið svo, að hún hafi verið norðlenzk og

heitið Kristín og verið laungetin, en móðir hennar Herdís, og

móðir Herdisar Sesselja Magnúsdóttir prests á Grenjaðarstað

.lónssonar biskups Arasonar. Pessarar Sesselju dóttur séra Magn-

iisar er ekki getið i öðrum ættatölum, og þvi hæpið, að þessi

a'ttfærsla Siguröar lögmanns sé rétt. — .íórunn var s. k. séra

.lóns Snorrasonar.

4) Séra Snorri (ý 1730) átti Hallgerði Gottskálksdóttur prests

i Miðdal Oddssonar, þ. b.

:

a. .lón átti Sotfiu færeyska að ættcrni, þ. iL:

aa. Scsselja Katrín átti Jón Bjarnason á Kópsvatni, þ. b.

:

líjarni i Fuglavik, AuÖunn í Galtarholti, Guðrún átti Sig-

urð Sigurðsson i Kötluliól. SoHia átti Magnús Sigurðsson

á Porkötlustöðum, Puriður f. k. .\sgrims Simonarsonar á

Stóra-Hólmi, Guöbjörg s. k. hans, Sigriður átti Stefán

Einarsson, Helga og Flngilmaría.

b. Ormur prestur i Keldnaþingum, tvíkvæntur. Börn hans með
f. k. Guðlau'iiu Árnadóttur frá Kotmúla Arnórssonar voru

:



e. Anna átti Ingvar Ólafsson^); bl.

f. Hildur átti Halldór Sighvatsson-); börn

:

aa. Sighvatur.

l)b. Hallgerður.

cc. Asbjörn.

dd. Guðmundur.

ee. (iuðríður.

fí. Jón.

g. Alexíus átti Guðrúnu Sighvatsdóttur')

bl.

h. Páll áiti Ingibjörgu Jónsdótlur*); börn:

aa. Hallótta.

Magnús lyfsali i Xesi, Vigfús prestur á Valþjófsslað, Arni á

Selalæk, Gottskálk i Tungu í Fljótshlið og Grimur á Selja-

landi i Fljótshverfi. Eru frá sumum þeirra miklar ættir,

einkum pó í Múlasýslum frá séra Vigfúsi Ormssj'ni og er

sumt pess ættfólks áður talið (III, 479—480).

e. .lórunn (ý 1772). I^aundóttir hennar með Styrk norskuni

manni, var :

aa, (iuðrún átti Olaf á Steinkrossi Runólfsson frá Holtsmúla

Guðmundssonar og Sunnefu Böðvarsdóttur, p. b.:

aaa. Jón i Moldartungu f. m, Steinvarar Pórarinsdóttur

frá Kotvelli Guðnasonar.

bbb. Arni á Læk í Holtum. Hans dóttir Una.

ccc. Pórunn átti Einar Pórðarson.

ddd. Helga átti Porlák Guðmundsson á Efri-Hömrum i

F.ystrihrepp.

eee. Jarprúður átti Snorra Pórðarson í Ölvatnsholti.

d. Ásta. Laundóttir hennar Katrin Gunnarsdóttir.

e. Pórunn, dó ógipt bl.

1) Ingvar var son séra Olafs Böðvarssonar i Saurbæ.

2) Sjá um börn Halldórs og Hildar III, 414—415. Til við-

hótar skal pess getið eptir Bmf. 46 ^, að Guðríður dóttir peirra

hafi átt Olat Jónsson bartskera, og Ásbjörn hafi átt eitt laun-

barn Guðrúnu, en pessi börn Halldórs og Hildar hafi dáið ung:

Hallgrimur, Jónar prír, Una, Oddný, Snjálaug, Halldóra og Pov-

kell.

3) Sbr. III, 41.').

4) Ingibjörg var dóttir séra Jóns Pálssonar í Selvogi og Val-

gerðar Daöadóttur, systur séra Jóns i Arnarbæli. Oætur Páls

og Ingibjargar voru: Hallótta og Guðrún, er munu hafa dáið bl.

(Hdr. Bmfél.). Páll bjó i Nesjum (á Rosmhvalanesi).
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1)1). Guðrún.

i. Sesselja, hennar launson með Jóni^) hél:

aa. Jón. Hennar laundótlir nieð Eyjólfi-')

hét:

bb. Ingibjörg.

k. Sigriður átti Jón Jakobsson^); þ. b.:

aa. Jón.

J. Guðrún yngri átti Jón eldra Hallvarðs-

son; börn:

aa. Engilbert.

bb. Halharður.

cc. Guðríður. "*^

dd. Oddur.

ee. Jón eldri.

tr. Jón yngri.

m.Helga átti Jón yngra Hallvarðsson frá

SeliM.

Guðrún yngri Ormsdóttir átti séra Halldór

Ketilsson^; börn:

í». Ragnhildur (al. Rannveig") átti Arna

Þorsteinsson; börn:

aa. Halldór^)

bb. Hákon^)

cc. Stefán.

dd. Hólmfríður.

1) I*. e. Jóni Hallvarðssyni frá Seli i Grímsnesi Jónssonar.

Hann var undirbryti i Skálholti, og síðar ráðsmaöur i Viðey.

2) Réttara: Agli.

3) Sjá hér á undan bls. 42

4) Dómhildur og Gróa voru enn dætur séra Jóns Oddsson-

ar og Jórunnar, og dóu báðar bl. (Hdr. Bmfl. 4o 8;^).

5) Séra Halldór {j 1644) var prestur á Kállafellsstað eptir

föður sinn, séra Ketil Ólafsson (ý 1634).

6) Rannveig mun réttara. Arni maður hennar var son Por-

stcins Magnússonar sýslumanns á Pykkvabaejarklaustri.

7) Halldór var i þjónustu Jóns sÝsIumanns Sigurðssonar

hins 3'ngra i Einarsnesi.

8) Hákon ólst upp hjá Ólöfu á Leirubakka raóðursyslur sinni.
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ee. Guðríður^).

íT. Vigdís^).

gg. Valgerður.

hh. Ormur.

h. Ólöf átti Guðna Magnússon^); bl.

c. Hóhnfríður átti 1676 fyrst barn með
Þorleifi á Hhðarenda Gíslasyni, áður en

hann fór utan; átti síðan Þorstein Jóns-

son vestíirzkan*),

d. Séra Ketill í Asum, átti Guðrúnu Vig-

fúsdóttur; börn:

aa. Vigfús lögréttumaður í Skál á Síðu,

giptist, átti börn^):

1) Guðríður átti Stefán Einarsson frá Hörgslandi, þ. b.:

a. Einar átti Emerentiönu Halldórsdóttur.

h. Árni, átti Sigriði Sigurðardóttur prests á Kálfafellsstað Bjarna-

sonar.

('. Sigvarður sterki.

d. Porvaröur drukknaði i Vestmannej'jum.

0. Katrín átti Gisla Gissursson, þ. b.: Ari o. fl.

f. Vigdís átti Pál Eiriksson i Meðallandi.

g. Kristin átti Jón Eiríksson, bl.

li. Helga.

2) Vigdis átti Stefán .lónsson lögrétturaann i Skipagerði. Með-
al barna peirra var: Guðmundur á Strönd í Landejjum, faðir

Brynjólfs i Skipagerði (t 1805), föður Pórðar prests á P'elli í

Mýrdal. — Laundóttir Vigdísar með Páli Ámundasyni var Guð-
ríður kona séra Högna Sigurðssonar á BreiðabóIsstaÖ, og áttu

þau 17 börn. — Paðan fjölmenn ætt ())Högnaætt«).

3) Pau Guðni og Olöf giptust með konungsleyfi; voru prc-

menningar að frændsemi, áttu .3 börn : Vilborgu, Ólöfu, Magnús,
Guðríði og Margréti, cr munu öll hafa dáið ung, og crfði ÓIöí

þau.

4) Bjuggu á Rauðasandi, þ. b. : Jón, Ingveldur og tvö önnur
(Hdr. Bmfél. 46 8lo).

5) Vígfús átti Dómhildi Jónsdóttur á Núpstað Jónssonar.

þ. b.:

a. Olöf átti séra Sigurð Högnason i Asum, þ. b.:

aa. Högni á Svarðbæli átti Málfríði Árnadóttur, þeirra synir:

Olafur í Pétursey, faðir Jóns í Pétursey og þeirra syst.

kina og Árni í Pétursey faðir Högna á Hrútafelli, og er

sú ætt alltjölmenn i Mýrdal og siðar.

4
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bb. Guðrún fyrri kona séra Einars á

Lundi, átti börn') :

cc. Árni bryti í Skálholti, giptist og átti

mörg börn-).

bb. Halldór dó úr bólu, bl.

cc. Guðridur átti Eyjólf Alexandersson á Sólheimum og mörg
börn.

b. Guðriöur áttí fyr séra Halldór Högnason i Hólmaseli, en

síðar Porvald Þorsteinsson.

c. Guörún.

d. Jón á Fossi og Skál á Siðu, átti Sigurlaugu Sigurðardóttur

prófasts í Holti Jónssonar, þeirra son: Sigurður stúdent í

Varraahlið, faðir Páls alpm. i Árkvðrn og peirra systkina.

1) Guðrún var 1. kona séra Einars Oddssonar á Lundi og

var son peirra:

a. Ketill prestur á Lundi. Dóttir hans Olöf átti Torfa Guð-

mundsson i Bæ. Son peirra Guðmundur i Bæ, faðir Svein-

bjarnar prests í Holti.

2) Árni yflrbryti var tvíkvæntur. Er frá honum komin
tjðlmenn ætt í Kjós og viðar, er of langt yrði að rekja.

Önnur börn séra Ketils Halldórssonar en hér eru talin, voru:

dd. Arni, varð aðstoðarprestur hjá föður sin-

um, en dó ungur, bl.

Espól. (Árb. VH, 82) telur hann fðður

séra Halldórs á Húsafelli, sem er ger-

samlega rangt, en séra Arni Ketilsson og

hann voru premenningar.

ee. Olöf átti séra Guðmund Magnússon á

Statafelli. Sjnir peirra: Brynjólfur prest-

ur á Kálfafelli (Kálfafellsstað) og Magnús
prestur á Hallormsstað. Paðan fjölmenn-

ar ættir.

ir. Halldór.

gg. Ormur
hh. Puriöur.

ii. Pórður.

kk. Halldór annar.

II. Hákon. Munu flcst hafa dáiö ung.

Börn séra Halldórs Ketilssonar og Guö-
rúnar Ormsdóttur eru enn talin pessi í

hdr. 46 8X0;

e. Gisli ólst upp hjá Ormi i Ej'jum, móðurföður
sinuni og dó par 1717, 77 ára, ókv., bl.

r. .Vrni var bl.
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H. Guðrún yngsta Ormsdóttir^), átti Ásbjörn

Guðmundsson, bl.

I. Dómhildur átti fyr Árna bartskera Hall'

dórsson^); börn

:

a. Guðrún átti Hannes Árnason^); börn;

aa. Árni i Norðtungu*).

bb. Hákon sýslumaður^).

cc. Dómhildur^).

Svo varð Dómhildur f. k. Hjalta Páls-

sonar; barn:

b. Þórunn^) átti Sigurð Pálsson,

g. Halldór dó bl.

h. Siguröur dó bl. úr andHtsraeini á Reynivöll-

um i Kjós.

i. Guörún.

k. Helga.

1) Hún dó 21. júni 1680 á 75. aldursári (ÁrtíÖaskrár J. P.,

bls. 195). Kaupmáh þeirra Ásbjarnar var gerður í Eyjum 2.júni

1649.

2) Marteinssonar biskups.

3) Hannes i Norðtungu (f 1671) var son Árna Gíslasonar á

Ytra-Hólrai. Guðrún dó 1724, há-öldruð.

4) Arni eldri i Norðtungu, wmerkur maður og skynsamurw
(Ættat. J. H.) dó 1724, ókv., bl., sjötugur að aldri.

5) Sjá um hann og afkomendur hans, Rangárþing.

6) Dómhildur dó 1740, ógipt, bl. (Ættat. J. H.).

Enn var son Hannesar og Guðrúnar.

dd. Árni yngri, dó 1707, ókv. bl. í hdr. 40^
eru enn fremur tahn börn peirra:

ee. Björn.

íT. Pórunn, er bæði hafa dáið ung.

Launson Guðrúnar Árnadóttur með Pétri sýslumanni Páls-

syni frá Hvanneyri Gíslasonar (II, 381—382) var Bjarni átti Mar-

gréti Þórðardóttur, sbr. II, 382.

7) Pórunn átti, áður en hún giptist, launson með Árna syni

séra Jóns Oddssonar í Skrauthólum. Sigurður maður hennar

var son Páls Gislasonar landskrifara á Hlíðarenda. Börn hans

og Pórunnar:
a. Hjalti átti Steinunni Álfsdóttur prests i Kaldaðarnesi Jónssonar.

b. Gisli prestur á Kvennabrekku, ólst upp hjá meistara Jóni

biskupi Vigfússyni á Hólum.
4*
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K. Ásta Ormsdóttir gipt 1648 séra Guðmundi
í Laugardælum Bjarnasyni; börn:

a. Svanborg fyrri kona séra Jóhanns Þórð-

arsonar; börn:

aa. Vigfús^).

bb. Guðrún'-).

b. Þórunn átti séra Björn Jónsson i Hrepp-

hólum, börn:

aa. Guðmundur^).

bb. Ólöf^).

c. Bjarni átti P*óru Guömundsdóttur frá Melum á Kjalarnesi

Eyjólfssonar og Pórdísar Hjaltadóttur, þ. b. : Hinrik, Hjalti

og Halldóra kona séra Guðmundar Eirikssonar i iMiðdala-

þingum.

d. Puriður átti Jón son Jóns Vigfússonar i Asi i Hálsasveit,

þ. b. : Sigurður i Ási, Salvör og Ingiríður, er öll giptust og

eru frá þcim ættir.

e. Halldóra.

1) Vigfús prestur i Kaldaðarnesi, átti fyr Vilborgu Árnadóttur

prófasts á Þingvöllum Porvarðssonar, bl., en siðar Auðbjörgu

Gunnarsdóttur prests i Kálfholti Einarssonar, þ. b.

:

a. Jóhann i Votmúla faðir Gisla s. st. og Tómasar í Minni-

Vogum.
b. Páll i Votmúla fyrri maður .\striðar Daðadóttur prests i

Reynisþingum Guðmundssonar. Launsonur hans Jón á

Haugi.

c. Sigurður faðir Sigurðar i Asakoti i Flóa.

d. Ólöf átti Vigfús i Valdakoti Álfsson prests í Kaldaðarnesi

Gislasonar, sbr. HI, 421. Sjá um börn þeirra þar.

2) Guðrún átti séra Porkel Oddsson i Gaulverjabæ, bl. Enn
voru börn séra Jóhanns og Svanborgar:

cc. Páll dó útlærður 1707 í Viðidalstungu i

þjónustu Páls lögmanns Vidalins. (Ætta-

tölubók scra Pórðar Pórðarsonar i

Hvammi.)
dd. Helga.

3) Guðmundur átti Ingibjörgu Grimsdóttur.

4) Olöt átti Jón Illhugason Einarssonar af Kalastaðaætt, þ. b.

:

Ilanncs, Illhugi, Jónar tveir og Vigdis átti Odd Sveinsson á

P'erjubakka, þ. b.: Guðmundur i Pverholtum, Ragnheiður þri-

gipt, Guðlaug átti Olaf Sveinsson, Sigriður átti Teit Brandsson á

Kálfalæk og Margrét átti Hel«a Gunnlaugsson.
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cc, Svanborg^).

dd. Þórunn').

ee. Ragnheiðiir^).

íí. Hannes.

[c. Gunnar*) átti Ingibjörgu Jónsdóttur, börn:

aa. Jón,

bb. Geirlaug.

d. Guðriin átti Nikulás í Holti í Saurbæ,

börn

:

aa. Jón.

bb. ArnfmnurJ.

e. Valgerður^) átti Þórólf Arnason á Óspaks-

eyri; börn:

aa. Guðmundur.

bb. Salgerður.

L. Þuríður Ormsdóttir átti Þorvarð í Bæ, Magn-
ússon'^); bl.

M. Kristín Ormsdóttir átti Sigurð lögréttumann

Guðmundsson^); börn:

a. Jón átti Sigríði yngri Teitsdóttur^).

1) Svanborg átti 1712 Pórð Gislason á írafelli og er frá þeim
komin íjölmenn ætt i Kjós. MeÖal barna peirravoru: Guömund-
ur á Neðra-Hálsi, Björn á Hurðarbaki, Snjálaug koua Porsteins

Magnússonar á Pyrli og .lón á Kiðafelli faðir Árna föður Gísla

i Hrepp i Skorradal.

2) Pórunn er talið að liaíi ált Jón son séra Jóns Steíánssonar

i Kálfholti, bróður Guðna Jónssonar í Tungufelli.

3) Ragnlieiður átti Bjarna Porláksson sýslumanns Guðbrands-

sonar.

i) Gunnar þessi og Guðrún (stafl. d.) voru ekki börn séra

Guðmundar i Laugardælum; að minnsta kosti hef eg ekki séð

getið i ættatölum annara barna þeirra Ástu en Svanborgar og

Pórunnar.

5) Valgerður kona Pórólfs á Óspakseyri var laundóttir séra

Guðmundar, en ekkí dóttir hans og Ástu.

6) í hdr. Bmfél. 46 5X£, er Hákon tahnn son Porvaröar og

Þuriðar og hafi hann andazt ungur. Puríður dó 24. sept. 1658 á

37. aldursári (Ártíðaskrár bls. i91).

7) Sigurður bjó á Brekku á Hvalfjarðarströnd.

8) Hún var dóttir séra Teits Einarssonar í Skálholtsvik.
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b. Guðmundur átti Sigríði eldri Teitsdóttur^),

börn:

aa. Vigfús.

bb. Þórdís^).

cc. Guðrún.

c. Guðmundur annar^), átti Önnu Guð-

mundsdóttur, barnlaus.

d. Guðmundur yngsti átti launbarn, giptist

Þóru Pétursdóttur^), börn

:

aa. Ólafur.

bb. Snorri.

cc. Sigurður.

dd. Þórunn^).

e. Þórunn átti Sigurð Teitsson^), þ. b.:

aa. Árni').

1) Hún var systir Sigriöar yngri konu Jóns bróöur hans.

2) Þórdis dó ung. Pau systkin voru cnn fleiri, en hér eru

talin : Siguröur, Árni, Sigríöur, Anna, Jón (hdr. 46 Svo) en ó-

kunnugt er að ööru leyti um þau.

3) Guðmundur var lögréttuuiaöur i Borgarfirði og lögsagnari

i Kjósarsýslu, að þvi cr Sigurður lögmaður Björnsson segir (hdr.

Bmfél. 46 8vo
). Hann dó i Saurbæ á Kjalarnesi 1717, á 69. aldurs-

ári. Anna kona lians var dóttir Guðmundar Arnasonar lögréttu-

manns í Hejnesi, þau áttu 2 börn, en laundóttir Guðmundar
var:

a. Dýrfinna.

4) Þóra var dóttir Pcturs Árnasonar á Guðnabaklca.

5) Pórunn átti Guðmund Nikulásson. Börn Guðmundar og

Póru ennfremur talin (í hdr. 46 Svo).

ce. Kristin.

tr. Olafur annar.

gg. Sigríður,

hh. Jón álti Porkötlu nokkra.

Launbarn átti Guðmundur með Helgu Jónsdóttur.

6) Hann var son scra Teits Einarssonar i Skálholtsvík.

7) Árni átti Pórunni Porvaldsdóttur, þ. b.

:

a. Sigurður var tekinn at lifi 1731, 18 vetra garaall, fyrir morð
á barnsmóöur sinni Guðrúnu Illhugadóttur á Sveinsstöðum

í Xeshrepp.
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cc. Sigurður^).

dd. Einar.

ee. Oddn}'.

ÍT. Helga^^).

1) Jón átti Sigriði Jónsdóttur frá Veiöilevsu Sigmundssonar,

p. d.:

a. Arnfríður átti Bjarna Torfason prests i Kirkjubólsþinguni

Bjarnasonar, þ. b.:

aa. Bjarni á Arngeröareyri faöir Olafs á Rauðamýri, Einars

og Arnfríðar.

bb. Margrét átti Magnús Magnusson.

cc. Hinrilv drulílínaði með séra Illhuga Jónssyni 1782.

2) Sigurður i Múlakoti við Porskafjörð, átti Valgerði Jóns-

dóttur, þ. b.

:

a. Jón átti Olöfu Illhugadóttur vestur i Breiðuvik.

b. Ólöf átti fyr Ólaf Póröarson í Holti við Hellna, þ. b.

:

aa. Ingibjörg átti Björn Jónsson við Hellna, þ. b. : Olatur,

Björn.

bb. Guðrún átti Guðmund Árnason.

3) O. Snókdalin telur enn fremur meöal barna Sigurðar

Tcitssonar og Pórunnar:

gg. Tómas i Hrútatungu, átti Ingibjörgu Magn-

úsdóttur s. st. Jónssonar á Valdasteins-

stööum Pórarinssonar af Rauðbrotaætt

þ. b:

aaa. Guðmundur á Melum í Trékyllisvik.

bbb. Guðmundur á Klúku i Bjarnarfirði.

ccc. Magnús í Kolbeinsvik.

ddd. Tómas.
eee. Pórunn átti Pétur Pétursson Ás-

mundssonar Ögmundssonar og Guð-

rúnar Guðmundsdóttur, systur Tóm-
asar á Póroddsstöðum. Laundóttir

Pórunnar meö Einari Auðunnssyni.

bróður séra Jóns á BergsstöÖum var:

X Sesselja, laundóttir hennar með
Eggert Pálssyni á Heggsstöðuni

liét Anna.

í hdr. Bmfél. 4G 8^ er ennfremur talið barn Siguröar Teits-

sonar og Pórunnar:
hh. Ormur.



56

f. Sigríður Sigurðardóttir^).

N. Guðríður Ormsdóttir, dó niS^) 103 ára,

barnlaus.

(). Snorri Ormsson^), bl. (NB. Alls voru Orms
börn 17, og er mikill fjöldi fólks af þeini

kominn).

Ormur Vigfússon fæddist ló77^), varð efnismaður upp-

1) Son Sigurðar á Brekku og Kristinar Ornisdótlur er enn-

fremur talinn (i 46 8x^).

g. Vigfús, er hafi dáiö ungur.

2) Hún dó i Eyjum 14. janúar (1718) og var þá 104 ára. að

pvi er Sigurður lögm. Björnsson telur (hdr. Bmfél. 46 8X£). Hún
var lengst æfi sinnar hjá foreldrum sínum í E\jum ))þeim til

þjónustu og hjúkrunar í þeirra háa aldurdómi, seinast adra

þeirra barna« segir S. B. Hún giptist aldrei né átti börn.

3) S. B. (hdr. 46 8;^^) telur ekki Snorra meöal barna Orms í

Eyjum, heldur Ásbjörn og Vigfús, er báðir hafi dáid ungir og

að því er viröist tvö enn, sem ekki eru nafngreind. Pessi er

röðin á börnum Orms lijá S. B., og ekki ósennilegt, að þar sé

farið eptir aldri: 1. Ingibjörg. 2. Guðrún elzta. 3. Jórunn. 4.

Guðrún yngri. 5. Guðrún yngsta. 6. Dómhildur. 7. Vigfús. 8.

Kristin. 9. Pórður. 10. Hákon. 11. Guðrídur. 12. Ásta. 13. í*ur-

iður. 14. Asbjörn. 15. ónefnt. 16. Vigfús, er dó ungur. 17. ó-

nefnt. — Ormur i Eyjum hefur orðið afarkynsæll maður.

4) Eptir frásðgn Sigurðar lögmanns Björnssonar, dóttursonar

Orms, í hdr. Bmfél. 46 8^^^, er Ormur fæddur á Kalastöðum 1516,

var tekinn á 5. ári af móðurföður sínum Pórði lögmanni Guð-

mundssyni, er kom honum 8 vetra gömlum í kcnnslu til séra

Lopts Narfasonar i Hítardal, en á 9. ári (1585) var hann látinn

i Skálholtsskóla, og var þar 2 vetur. Síðan var hann skamma
hríð hjá foreldrum sinum, þangað til hann fór aptur til Póröar
lögmanns afa síns. Pá er hann var 18 vetra var honum dæmt
fjárhald sitt og sömuleiðis umboð bróður sins Jóns Vigfússonar

yngra. Pvi næst sigldi hann með Brostrup Gedde, kvæntist 21

árs (1597) i Holti undir Eyjafjöllum og var þar næstu 2 ár (1597

—1599), en þvi næst bjó hann 4 ár (1599—1603) á Austasta-Skála

undir EN'jafjöIIum, ílutti þá vestur að Hækingsdal í Kjós og bjó

þar 2 ár (1603—1605), en llulti síðan að Eyjum og bjó þar til

dauðadags samflcytt 70 ár (1605—1675). Hann var 13 ár land-

þingsskrifari í tíð Gisla lögmanns Hákonarsonar, svo sýslumaður
i Kjósarsýslu og siðar i Borgarfjarðarsýslu, en þá ráðsmaður í

Skálholti eitt ár og citthvað lengur, en tók eptir það Kjósarsýslu

aptur. Hefur Sigurður lögmaður Björnsson skrifaö þetta eptir
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vöðslumikill. 1595 fór hann utan með Brostrup Gedde

höfuðsmanni, var hann þá 18 vetra. Ormiir kom út og

giptist i Holti eystra 1597, þá var hann tvítugur að aldri,

En Guðríður kona hans 19 vetra, því hún fæddist 1578,

Voru þau hjón fyrst í Holti undir Eyjafjölhim, síðan hjuggu

þau að Skála. Svo hafði tilhorið, að höfuðsmaðurinn Jó-

hann Buchholt hafði tekið skip af bónda einum með of-

ríki. Bóndi klagaði þetta fyrir Þórði lögmanni Guðmunds-
syni, sem lét dóm ganga, hvar með bóndanum tildæmdist

þá skipið. Þetta umbar BuchhoH illa, vildi hafa Þórð lög-

mann f^rir sökum, og ónýta dóm hans með valdi sínu.

Þórður skaut til kongsdóms, en BuchiioH neitaði því.

Þórður lét ei af sínu uppátæki; liér af óx megn óvikl

þeirra á millum. Jón lögmaður Jónsson var um það af-

skiptalaus, þar málið var ei í hans lögdæmi. Þórður vildi

koma máhnu fyrir konung. BuchhoU bannaði öilum kaup-

mönnum að taka sendimann eða bréf til útfærslu frá Þórði

lögmanni. Jón yngri Krákur (sjá hér að framan) var þá

hér í landi. Hann hafði ungur utan farið, og svo komizt

í þénustu um 4 ár hjá þeim mikia aðalsmanni Henrilc

Banzow í Holsetalandi, þóknast honum vel; var liann þá

frá honum kominn til íslands með góðum vitnisburðum.

Þórður lögmaður móðurfaðir hans fékk Jón til utanferðar

fyrir sig í þessu máli, að frambera það fyrir konung með
bréfum sínum. Jón fékk hvergi far fyrir sunnan né vest-

an, þvi forboð höfuðsmanns var komið í allar hafnir ut-

an í Vestmanneyjar. Þetta frétti Jón, fór þvi til Orms
bróður síns og sótti hann að liðsinni. Ormur vildi sem

hraðast fá skip út til Vestmanneyja, því Danir voru þar

albúnir til utanferðar; þá hafði svo til viljað, að flest

skip þar í nánd voru komin til Vestmanneyja, en

séra Ormur Ófeigsson Vestmanneyjaprestur^) hafði komið

bréfabók séra Einars Illhugasonar prófasts i Kjalarnesþingi (ý

20. febr. 1689), bróöursonar Orms, og cr það liklega áreiðanlegt.

1) Hann var fremur hrottamenni og ofstopamaður, að minnst.>

kosti á yngri árum. Kona hans hét Porgeröur Sigmundsdóttir

og átti hún siðar Hjalta í Hildisey Erlendsson Hjaltasonar í Teigi

Magnússonar. Faðir séra Orms hefur eflaust verið sá Ofeigiir

Ormsson, er mun hafa búið í Bræðratungu á 16. öld, og er enn

á lífi 1571, er hann vottar um landamerki (Fornbr.safn A. 'SL).
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í land nieð skip sitt. Ormur Vigfússon bað hann Ijá sér

skipið út til Ej'janna; séra Ormur neitaði. Þar út af óx

deila mikil, svo Ormur Vigfússon barði séra Orm, lék hann

illa út og nærfelt Hmlesti til óbóta, tók síðan skip Orms
prests og flutti Jón bróður sinn út í Eyjarnar. Náði

hann nauðuglega farinu, komst til Kaupmannahafnar og

gat hitt syni þess gamla Henriks Ranzows. Af því faðir

þeirra hafði á hendur fahð þeim Jón, tóku þeir vel við

honum, komu honum á konungsfund; fékk hann beztu

erindislok, svo konungur áleit, að Þórður lögmaður hefði

gert rétt eptir sinni embættisskyldu.

Jón var litla hríð utanlands. Kom út og giptist, sem

fyr er sagt, og þótti mætur maður. Þess er að geta, þá

þeir bræður Ormur og Jón höfðu barið Orm Eyjaprest

nærfelt til óbóta, svo nokkrir efuðu um hf hans, K'sti Jón

því öUu á sig, þá utan fór, svo Ormi bróður hans yrði

fritt hér í landi. Þá Ormur Vigfússon kom í land með
skip prests^ sættist hann við nafna sinn og bætti slórmikhi

og gerði honum eptir megni hið bezta 1 öHu. S^^nir Orms
prests, fulltiða og mikihnenni, fréttu út í Eyjar, að faðir

sinn hefði verið barinn til óbóta; æddu þeir þá í land og

ætluðu að hefna föður síns á Ormi, en þá þeir í land

komu, voru þeir Ormur Vigfússon og Ormur Eyjaprestur

alsáttir; varð því ei af hefndum, og taldist það heppni

Orms Vigfússonar, sem þó uggaði um sig fyrir þeim bræðr-

um eptir dauða Orms Eyjaprests, og flutti þvi að EAJum
á Kjalarnesi. Viðureign nafnanna tilféll um 1600 eða 1601.

Ormur Vigfússon gerðist landþingsskrifari og tók Borg-

arfjarðarsj'slu sunnan Hvítár eptir Gisla lögmann um 1620.

E^n sleppti henni nálægt 1685, þá hann gerðist Skálholts-

staðarráðsmaður. Þó var hann á alþingi í sýslumanna-

tölu 1636, en Skálholtsráðsmaður var hann 1639, þá Brynj-

ólfur var kosinn og nokkru þar eptir, óljóst er mér, hvað

mörg ár.

1634 er Ormur SNslumaður dómsmaður á alþingi. 1635

lét hann dóm ganga í Þverárþingi sunnan ár, var og sama ár

meðdómsmaður á alþingi og 1636. 1638 telst Ormur með

s}slumönnum á alþingi. 1647 lét hann ganga dóm um
kirkjutíund í Brautarholti, og hefur hann þá haldið sj^slu
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í Kjós, Eptir að Ormur hætti að vera Skálholtsráðsmað-

iir tók hann Kjósarsj'slu, en hvert ár það var, er mér

duHð, en 1649 var hann þar sj'slumaður, og 1662 sleppti

hann þeirri sSslu, þá 85 ára gamall. (Eru gátur hann

hafi eptir Þórð Hinriksson tekið s^sluna 1638).

Ormur missti konu sína níræða 1668^), þar eptir Hfði

hann 7 ár, og dej'ði 1675^), þá hann skorti einn vetur á

tírætt. Börn hans voru 17, barnabörn þá 77 og þeirra

börn 103; alls voru hans afkomendur við hans dauða 196,

hvar af þá voru lifandi, er hann lézt, 98.

Ormur var hið mesta afarmenni og þótíi á stundum

miðlungi réttsýnn. Til dæmis: Þau sj'stkin á Hvalfjarð-

arströnd Þórður, Sighvatur og Guðlaug áttu nokkur hundr-

uð í Þyrli; tvö þeirra dóu í bólu, en Þórður erfði systkin

sín, en var fávís. Gunnsteinn umboðsmaður Guðlaugar

hafði tekið eignina og selt 7^2 hndr. i Þyrli. Vegna Þórð-

ar var málinu stefnt fyrir Gisla lögmann Hákonarson, sem

dæmdi Þórði jarðarpartinn, en Gunnstein skyldugan að

aptur skila verðinu til Ólafs, hverjum hann hafði selt jarðar-

liundruðin. Nokkru seinna kom upp kaupbréf, sem vott-

aði, að Þórður hefði selt Gunnsteini ö hndr. í Þyrli ; fannst

það hjá Ormi í Eyjum og með hans hendi, var þó hundr-

aðatalan skafin og ólæsiieg, og mátti úr smíða 5, 10 eða

15 hundruð. Ormur var tengdur Gunnsteini og hafði verið

í dómi Gísla lögmanns, mátti því ei leiðrétta málið, þar

Gunnsteinn hafði meðkennt, að kaupbréf væri ekkert.

Ormur og Gunnsteinn veittu Þórði þungar árásir, og fengu

með sér Árna Oddsson, er þar eptir varð lögmaður. Til

að firrast ofurefli Orms fékk hann með þrábænum af Vig-

fúsi sýslumanni Gíslasyni, að kaupa af sér. Varð það

seinna óvildarefni millum Vigfúsar og Arna lögmanns.

1) Hún dó 20. júli (Ártíöaskrár .1. Þ. bls. 190).

2) í rimkveri séra Odds á Reynivöllum (ÁrtíÖaskrár bls. 188)

er dauöadagur Orms talinn 28. janúar og sagt, að hann hali verið

á 99. ári. Ivemur það heim við, að hann sé fæddur 1576, (en

ekki 1577). Annarsstaöar (Ártíðaskrár bls. 190 og 194) er ártíð

hans talin 29. eða 30. jan. og hann talinn á 98. aldursári, en hitt

mun réttara.
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Orniur bjó í Eyjiiin í Kjós, og bætti mjög þá jörð,

svo sem kveðið var:

Svo hefur Ormur Eyjar bætt

allmörg ræðir tunga.

A vetrum tær hún ílutt og fætt

fimmtiu líúa þunga.

Ormur varð Ivynsæll, og eru fjölmennar ættir af hon-

um komnar. 1649 þann 2. október lét Matthías Söfrensen

dóm ganga í Kópavogi af útnefndum Ormi Kjósarsýslu-

manni, Torfa og Jakob Knudsen ArnessSslumönnum etc.

um umferðarfólk og lausamenn þar syðra. 1657 þá Há-

kon son Orms deyði á Bessastöðum, bað Arni lögmaður

Orm sýslumann að taka við umboðinu á Bessastöðum í

stað Hákonar sonar síns, en Ormur afsakaði sig elU og

Insleika vegna, en léði Vigfús son sinn til umsjónar á Bessa-

stöðum, þar til Matthías Guðmundsson kæmi suður frá

Stapa. 1647 kom í lögréttu dómur Orms Vigfússonar, um
tiund af Brautarholti, kirkjueign sé ótíunduð en bónda-

eign tíundist. Samþykkt).

Daði Jónsson.

Faðir: Jón prófastur á Mehmi í Borgarlirði, son séra

Jóns Þorsteinssonar, sem Tyrkir drápu í Vest-

mannaeyjum.

Móðir : Margrét^) dóttir Daða Arnasonar á Eyrarlandi

Oddssonar (sjá Dalasýshi).

Kona: Margrét dóttir Péturs Gam, var á Bessastöðum

þénandi og svo hjá Matthíasi Guðmundssyni, er

seinna var á Stapa. Giptust 1670 (al. 1665).

Börn: A. Pélur á Vallá lögréttumaður 1708, dó 1725,

átti Guðlaugu Sigurðardóttur, Arnasonar; bl.

B. Masister Jonas Gam rektor í Maríubæ á Lá-

1) Margrct dó í Árdal 28. inaí 1()82 á 81. aldursári (.\rtida.skrár

bls. 195, 218).
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laiidi, svo í Xestved á Sjálandi, hálærður

maður, dó 1734 (al. 1733) ^), bl.

C. SoíTía seinni kona Lárusar sj'slumanns

Schevings (sjá Vaðlasj'slu)-).

D. Ursula^).

Daði var utanlands á æskuárum sínum og framaðist

þar vel^), en h\ við að hann yrði frænda sínum Jóni Vesl-

mann að miklu tjóni með lausmælgi sinni. Þar eptir gaf

hann sig í þénustu hjá Bessastaðavaldsmönnum og tók í

léni hjá þeim Kjósarsv'slu 1663, hann tók og lögsögu i

Gullbringusj'slu, þá Tómas fógeti Nikulásson deyði 1665

— 1666.

Sigurður lögmaður Jónsson tók af Daða á alþingi

1663 embættis og sýslumannseið. Opt gerði hann dómara-

verk í Kjós. 1669 bar Daði undir lögréttuna klögun sýslu-

búa sinna yfir óhóflegri umferð snauðra manna. 1663 á

alþingi kom hann með dóm, er hann bar undir lögréttuna,

1664—1666 var hann á alþingi, hka 1667—1669, þá kvart-

aði hann um umferðarfólk. 1671 færði hann á alþingi 2

sína héraðsdóma, dateraða sama ár 23. jan. um barnsfað-

ernislj'singu og 22. maí í Kópavogi.

Þá Jón Eggertsson klausturhaldari á MöðruvöUum var

í málum sínum, og stefndi ílestum landshöfðingjum utan-

stefnu 1682, var Daði sýslumaður einn þeirra, Hann einn

gegndi stefnunni og Hannes son Þorleifs Kortssonar, fóru

þeir báðir utan á sama skipi. Það tj'ndist við Noreg með
öllum eða flestum mönnum 1682^). Margrét Gam ekkja

1) 1734 er réttara. Sjá frekar um Jónas Gam: Guöfræðingatal

mitt bls. 201—202. Sennilegt þykir mér, að liiö rétta nafn hans hafi

verið Jón, en hann kallaö sig jafnan latneska nafninu »Jonas«.

2) I, 254—255.

3) I flestum ættartölum er hennar ekki getið meðal barna
Daða, en sumstaðar er hinsvegar SoíTia dóttir hans nefnd einu

nafni Ursula SofFía.

4) Séra Jón Halldórsson segir (i ættatölum sinum), að hann
hafi lært þar "snikkaraverk". Skólagenginn mun Daði ekki hafa

verið.

5) Séra Jón Halldórsson segir í ættatölum sínum (lidr. í minni
eign), aö Daði sýslumaður hafi týnzt á Höfðaskipi á útsiglingu

fyrir Langanesi 1682; haíi auk þeirra Hannesar verið á þvi skipi
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Daða sj'slumanns sótti um og fékk að halda Kjósarsýslu

eptir mann sinn árin 1682—83. Menn meina, að Sigurður

Björnsson haíi þá verið fyrir hennar hönd fyrir sýslu-

mannsverkum.

Slgurður Björnsson.

Faðir: Björn lögréttumaður og lögsagnari í Borgar-

Qarðarsýslu, á Vatnsenda, son Gísla merkis-

bónda á Hrafnabjörgum, Björnssonar prófasts

(sjá BorgarQarðarsýslu).

Móðir: Ingibjörg dóttir Orms sS^slumanns í Ej'jum (sjá

hér að framan),

Kona: Ragnheiður (gipt 1667, al. 1676i) dó 1727) dótt-

ir Sigurðar lögmanns i Einarsnesi Jónssonar

(sjá BorgarQarðarsS'slu).

Börn: A. Sigurður eldri sýslumaður i Arnesþingi, átti

Kristínu Jónsdóttur (sjá Arnesþing).

B. Sigurður yngri, sx'slumaður i Mýrasýslu

(sjá þar).

C. Guðríður önnur kona Vigfúsar Hannessonar

sýslumanns í Árnesþingi (sjá þar),

D. Ingibjörg (dó 1730, 40 ára) átti Erlend (sem

dó 1723) á Stórólfshvoli, son Jóns eldra

sS'slumanns í Arnesþingi, Vigfússonar (sjá

Arnesþing).

E. Margrét, dó í stórubólu, ógipt, barnlaus 1707.

Bastian Nielsson kaupmaður 1 Rifi, ágætur maður. Viðasthvar

annarsstaðar er talið, að skipið hafi farizt við Xoreg seint um
haustið (sbr. einnig Árb. Esp. VII, 104). Jón Sigurðsson (Lög-

mannatal i Safni til s. ísl. II, 136) telur drukknun þeirra Daða
og Hannesar til ársins 1683, en 1682 mun réttara. Við skiptjón

þetta mun enginn hafa komizt lifs af, og fórst þar allmikið af

íornum íslenzkum handritum, er Hannes hafði þá utan með sér,

þvi að hann ætlaði að setjast að ytra sem konunglegur forn-

fræðingur.

1) Petta er livorttveggja rangt. Sigurður lögmaöur og Ragn-

heiöur giptust 25. nóvember 1677. Svo segir scra .1. H. i ætta-

töhim sinum.
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Sigurður er fæddur nálægt 1643^), og ólst fyrsl upp

1) Bogi hefur ekki pekkt likprédikun og æfisögu Sigurðar

lögmanns eptir séra Gest Arnason á Kjalarnesi, prentaöa á Hói-

um 1726, enda er hún mjög fágæt. Er par nákvæmar sagt frá um
uppvöxt Sigurðar lögmanns, en hér er gert, og pó enn nákvæm-
ar i æfisögubroti eptir Sigurð lögmann sjálfan í handritasafní

bókmenntafélagsins i Rvik 54 4^2 (afskript 46 8X£), nú i lands-

bókasafninu. Með pvi að brot petta er áður hvergi prentað og
i pvi fróðleg skýrsla um börn Sigurðar lögmanns, fæðingarár

peirra og dag m. fl., sem hvergi er annarsstaðar að finna, pá
birtist pað hér í heilu lagi.

Sigurdur Björnsson

fæddur á Vatnsenda i Skorradal, sins föðurs eignarjörðu Anno
1643 pann 1. febr., sem er Brigidarmessa. En skirður á Kyndil-

messu af séra Auðunni Jónssj^ni. Ólst svo par upp og síðan í

Bæ í Borgarfirði til pess 11 vetra. Pá um Pálsmessu Anno 1654

komu hans foreldrar honum til séra Eyjólfs Jónssonar á Lundi,

aö læra skript og söng; var svo par 2 vetur par eptir að læra

rudimenta artium Liberalium.

Anno 1656 2. ágúst andaðist hans faðir Björn Gislason i Bæ.

Á pessu sama hausti lét hans móðir Ingibjörg Ormsdóttir hann
til Skálholts i frískóla, sem biskupinn Mag. Brynjólfur Sveinsson

hafði henni áður lofað fyrir sampykki hennar upp á Vatnsenda-

kaup hans við hennar mann Björn Gislason. Var svo i Skál-

holtsskóla 5 vetur undir ferula skólameistarans Gisla Einarssonar,

sem siðar var prestur á Helgafelli. Fékk svo ærlegt diniiss, frá

skólanura um vorið 1661 á sins 18. aldursári; var svo pað sum-

ar á Ferjubakka hjá sinum bróður og íjárhaldsmanni, séra Hann-
esi Björnssyni, hvor honum á sama hausti kom í pénustu bisk-

upsins Mag. Brynjólfs Sveinssonar, hvers smásveinn og hand-

skrifari hann var til pess um sumarið Anno 1664 10. júli; skildi

hann svo við biskupinn Mag. Brynjólf Sveinsson og hans húsfrú

Margréti Halldórsdóttur, með ærlegri kj'nningu, vinsemd ogskrif-

legum vitnisburði.

Sama ár um haustið 1664 á sínu 22. aldursári, gaf hann sig

i pénustu herra Sigurðar Jónssonar lögmanns i Einarsnesi allt

til Anno 1670; pess á milli á einum vetri að forlagi herra Sig-

urðar Jónssonar lögmanns var hann á Bessastöðuni hjá herra

Thoma Nikolai fógeta fyrir hann að skrifa.

Anno 1670 varð hann landskrifari œt. 27.

Anno 1677 lögmaður S. og A. æt, 34.

Bjó á hálfu Einarsnesi frá fardögum 1678 og til 1680, llutti

sig til Hvitárvalla Anno 1680, keypti pá jörð, iíem Heggstaöi og

Búrfell Anno 1686 af Maj. Pórði Th.s. fyrir hönd Skálholtsdóm-

kirkju, pær allar reiknaðar pá eptir jarðabók Skálholts fyrir 35
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hjá föður sínuin, var vel gáfaður, tók því Brvnjólfur bisk-

up hann í frískóla. Utskrifaður úr skóla, gerðist hann

lindr.. en aö fornu i kaupbrcfi niillum kongl. maj^ og dómkirkj-

unnar af hiröstjóranum Páli Stigssyni 1563 f\TÍr 104 hndr. Sig-

uröur gaf par viö Oddsstaði 40 hndr. Ári seinna 1687 kom kongl.

majts confirmatio upp á þau kau]). Anno 1687 flutti hann sig

frá Hvitárvöllum til Saurbæjar á Kjalarnesi, keypti þá 50 hndr.

í þeirri jörðu af Henrik Magnússj^ni sama ár fjrir Hvitárvelli,

reiknaða fyrir 40 hndr. og hálft Búrfell 12 hndr., og gekk i borg-

un fyrir Hcnrik um vel 100 ríxdalavirði, kirkjuskuld i Saurbæ.

í sama sinn keypti hann 10 hndr. í Saurbæ af Erlingi Eyjólfs-

syni íyrir 10 hndr. í nord[lenzkum?] hrossum og tilbætir.

Börn Sigurðar Björnssonar og Ragnhciðar Sigurðardóttur:

A. Giidriðiir eldri, fædd á Einarsnesi Anno 1678, 6 vikum
fyrir jól 13. nóvcmber, skirð af séra Jóni Halidórssyni, en guð-

feðgin Guðmundur Jónsson sýslumann og Kristin Jónsdóttir.

Miðvikudaginn næstan cptir INIarteinsmessu var hennar fæðingar-

dagur; heitin eptir sinni móðursystur Guðríði Sigurðardóttur, seni

barnung deyði. |Hún deyði| i bólusótt 1707.

B. Signrðnr eldri, fæddur á Einarsnesi Anno 1679, á sunnu-

dagsmorgun þess 21. desemíjcr o: Thomasmessu. En skirður á Por-

láksmessu af séra Porstcini Pórarinssyni; guðfeðgin sira Páll Gunn-
arsson yngri og húsfrúin Kristin Jónsdóttir. Hann heitir eptir

herra Sigurði Jónssyni lögmanni.

C. Margréí, fædd á Hvitárvöllum Anno 1682, 10. febr. um mið-

dag, sem var föstudagur siðastur i Porra, skirð af séra Benedikt

Péturssyni. Heitin eptir Margrétu Daðadóttur lifandi, scm áður

var á Melum. Deyði í bólusótt 1707').

D. Kristin eldri, fædd á Hvitárvöllum Anno 1683, 27. septem-

ber, skirð at séra Bencdikt Péturssjni; hún andaðist þar þann
8. júlí Anno 168(4); hennar bcin hvila á kórbaki i Borgarkirkju

við fótalag sins afa og ömmu herra Sigurðar Jónssonar og Krist-

inar Jónsdóttur, eptir hvorri hún var hcitin.

E. Kristin yngri, fædd á HvitárvöIIum Anno 1684, 29. nóvem-
ber, skirð af séra Benedikt Péturssyni; hún andaðist þar 31.jan-

i'iar 1685. Hún var og heitin eptir sinni móðurmóður, og var

grnfin á kórbaki i Borgarkirkju hjá sinni sj'stur.

F. Gnðriðnr, fædd á Hvitárvöllum Anno 1686, 18. mai, skirð

af séra Bencdikt Péturssyni; hún andaðist þar þann 26. scptcm-

ber Anno 1686. Hún cr jörðuð á kórbaki í Borgarkirkju hjá

systrum sínum. Hún var heitin eptir Guðríði Hannesdóttur sins

föðurbróðurs, sem ung andaöist, og var sú hcitin eptir Guðríöi

1) Hi'iii álli áður citt Ijarn ineð »slóltum manni" (þ. e. almúgamanni) segir

sér.^ .1. H. i ættatöhnn sínnm.



smásveinn biskups um þrjú ár, veik þar eptir úr hans

þjónustu 1664, að óvilja biskups, þó af hans bráðsinní og

vandlæti, gaf biskup honum þó 30 rdl. að skilnaði og

mælti fram með honum að fá landþingsskrifaraembætti,

hvað honum var veitt eptir Pál Gíslason á Hvanneyri 1670.

1669 að þinglokum auglýsti landþingsskrifarinn Páll

Gíslason sín forföll við embættið, og bað að Sigurður Björns-

son mætti sig aðstoða etc. Jóhann Klein veitti honum
landþingsskrifarembættið á þingi 1670 og tók lögmaður

Sigurður Jónsson landþingsskrifaraeið af Sigurði Björns-

syni. Því embætti sleppti hann við Árna Geirsson 1677

(Árni sleppti því aptur við Sören Matthíasson 1691, var þó

við til 1695, að hann deyði, þá Sören tók algerlega við

embættinu, en slepptí þvi við Sigurð Sigurðsson 1700),

1677 deyði Sigurður lögmaður Jónsson í Einarsnesi,

þann 4.marz,en um sumariðá alþingi var Sigurðurlandþings-

skrifari Björnsson tekinn til lögmanns og sór sinn lögmanns-

sál. Árnadóttur, kvinnu séra Jóns sál. Grimssonar 1 Göröum.
G. Sesselj'a, fædd á HvitárvöUum Anno 1687, 21. júli, eptir

miðdag á fimmtudag næstan fyrir Jakobsmessu, skirö af séra

Benedikt Péturss^^ni. Heitin eptir Sesselju sál. Björnsdóttur,

sem foröum var á Hlíöarenda. Sesselja á Hlíðarenda var heitin

eptir Sesselju Pétursdóttur, systur Bagnheiðar á Svalbaröi, frá

hverri flest öll Ragnheiðarnöfn í þessari ætt.

H. Pórunn, fædd í Saurbæ á Kjalarnesi Anno 1688, 21. des-

ember, sem var Thómasmessu-föstudag, skírð af séra Páli Sveins-

syni; heitin eptir Pórunni Jónsdóttur, sinni móðurmóðursystur.
Guðfeðgin herra amtmann, herra Kristian Möller, item herra

Kristófer Heidemann. [Margrét] Pétursdóttir. Deyði í Saurbæ, . .

.

liggur grafin . . . norðan . .

.

I. Ingibjörg, fædd i Saurbæ á Kjalarnesi Anno 1690, 25. maí
á mánudag næstan fyrir uppstigningardag, skirð af séra Páli

Sveinssyni. Guðfeðgin herra Guðmundur Jónsson sýslumann og

Margrét Pétursdóttir. Hún heitir eptir sinni föðurmóður Ingi-

björgu Ormsdóttur.

K. Sigurdur yngri, fæddur í Saurbæ Anno 1692, 7. septem-

foer um dagselur miðvikudag næstan fyrir Mariumessu siðari,

skirður þann 9. ejusd. af séra Páli Sveinssyni. Guðteðgin sýslu-

maðurinn Guðmundur Jónsson og Margrét Pétursdóttir. Hann
heitir eptir prófastinum sál. séra Sigurði Sigurðssyni, sem var á

Staðastað.
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eið fyrir Ólafi Klow, vildu menn engan annan hafa í kjör-

um, því hann þótti ölluni bezt til falUnn, nema nokkrum

þótti hann ekki nógu auðugur. Þá sleppti hann landþings-

skrifaraembættinu, og tók við því Arni son Geirs prests

Markússonar í Laufási, sem fyr er sagt.

Eptir dauða Daða sj'slumanns í Kjós, hélt Margrét

kona hans s\'slunni 1682—83 og til 1684, þá Sigurður lög-

maður tók sj'sluna eptir kóngsveiting, sem hann lét á al-

þingi upplesa 1684, en Heidemann hafði 1683 sett Sigurð

fyrir sj^sluna^).

Meðan Sigurður var landþingsskrifari bjó hann á Hvít-

árvöUum, og. hafði Heynesumboð. Sigurður fékk keypta

Hvítárvelli af kongi 1686, fyrir Oddsslaði í Syðri Reykjadal

með Kleppnum 40 hundr. Studdi biskup Þórður þar að.

Heggstaðir og Búrfell fj'lgdu þá og Hvítárvöilum í kaupinu.

1684 tók Sigurður lögmaður Henrik Magnússon í Saur-

bæ á Kjalarnesi fyrir sinn lögsagnara í KjósarsSslu (sjá

hér síðar). 1687 skipti Sigurður lögmaður Hvitárvöllum

fyrir Saurbæ á Kjalarnesi, við lögsagnara sinn Henrik Magn-

ússon og flutti að Saurbæ, en Henrik að Hvitárvölium, því

það var til hægðar fyrir Sigurð lögmann, þá hann hélt

Kjósarsj'slu.

Mjög marga dóma lét Sigurður lögmaður ganga á al-

þingi, hverjura eg geng fram hjá, en get þess sem í sj'slu

hans við bar. Lárus Gottrup fógetafuilmektugur sendi 1681

til Asbjarnar bónda Jokkumssonar, og bað um frían flutn-

ing fyrir fógeta. Asbirni þótti það ekki skylt, og varð

ekki af. Fyrir það var hann klagaður fyrir Sigurði lög-

manni Björnssyni, og dæmdist honum tvær hýðingar, sem

hann mætti bera; fóru þær fram, svo hann leið 1 ómegin.

Jón Eyjólfsson sj'slumaður í Gullbringusýslu hafði mjög

leitað eptir að fá Kjósarsj'slu undan Sigurði lögmanni og

fengið kongsbréf fyrir sj'slunni þá Sigurður sleppti (sjá Gull-

bringusýshi), þó hygg eg Sigurður hafi ei algerlega sleppt

KjósarsN'slu fyr en 1700. Eptir Henrik Magnússon gerð-

ist Guðmundar á Alptanesi lögsagnari Sigurðar lögmanns

1) Veitingarbréf Siguröar fyrir sýslunni er ds. 18. nóv. 1683.
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1691 í Kjósarsýslu, og þar telst hann enn lögsagnari 1700,

eg meina, meðan Sigurður lögmaður hélt sýsluna.

Þá róstusamt tókst að gerast af stórmenna málaferl-

um, frásagði Sigurður sér lögmannsdæmið 1705. Lifði

þar eptir embættislaus; gat þó ekki umflúið ákærur annara,

því 1708 ákærði Oddur vicelögmaður Sigurðsson hann fyr-

ir ýmsar sakir:

1° Fyrir aðgerðir hans í máli Jóns Hreggviðssonar,

er menn héldu að myrt hefði böðulinn, því Jón hafði feng-

ið leyfi, að hans mál skyldi rannsakast, og hann vera frí

maður, meðan ekkert uppá hann vitnaðist; bar hann þetta

upp fyrir commissariis Árna og Páli Vídalín og lét mjög
aumlega.

2" Fyrir brennumál Ara Pálssonar, er Sigurður lög-

maður hafði dæmt, þá fyrir löngu. Dæmdu þeir Árni og

Páll Vídalín allt fé Sigurðar lögmanns undir kong, en Kjós-

arsýslu valdsmanni var boðið að láta skrifa það upp,

og Oddi 15 rd. í málskostnað, sem sækjanda.

30 Fyrir húðlátsdóm yfir Magnúsi Benediktssyni,

dæmdu þeir Sigurð lögmann sekan til kongs 30 rd. og 15

rd. til Odds.

40 Fyrir Geirnýjarmál; í því máli voru báðir Sigurð-

ur lögmaður og Lárus lögmaður, dæmdir sekir til kongs
60 rd. hvor þeirra.

Sigurður lögmaður skant máli sínu til konungs, sem
leyfði honum að stefna dómi þeirra Arna og Páls Vída-

líns fyrir yfirréttinn, og bannaði að honum gerðist óvirð-

ing af, til þess málinu væri lokið. Þetta kom út 1709, og

á sama árs alþingi tók Sigurður lögmaður vitnisburði sína,

og gáfu 55 menn í heldri röð honum ágæta vitnisburði;

þó mælti Páll Vídalín þar á móti í skrifuðum seðli.

1710 hafði Sigurður lögmaður stefnt dómi commissari-

orum fyrir yfirrétt (eptir kongsleyfi af 4. maí 1709), en

þá til alþingis kom skipaði Oddur Sigurðsson Sigurði lög-

manni að setjast í lögréttu að dómum, þar Páll Vídalín

var ekki kominn, og fyrir borið, að hann tefðist við

commissionina. Kom þá Páll og stefndi Sigurði lögmanni
fyrir 24 manna dóm og undir amtmann annað ár. En á

þessu þingi 1710 var Sigurði lögmanni dæmdur eiður, að
5*
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ekki hefði samtök gert. við Jón Hreggviðsson. Jón Eyjólfs-

son og Páll Beyer voru yfirskipaðir dómarar og 24 aðrir

dómsmenn. Fyrir þeim vann Sigurður lögmaður eiðinn.

1711 var Sigurði lögmanni stefnt utan og öðrum þeim, er

að dómum höfðu verið. Sigurður eldri son hans var þá

landsskrifari og ákærði dóm þeirra Árna og Páls j^fir föð-

ur sinum; fór því utan 1712, þá hann á sama árs lög-

þingi hafði og hans vegna gegnt málum fyrir 24 manna
réttinum.

1713 kom Sigurður landþingsskrifari út, reið til al-

þingis, og var þar þá að þinglokum upplesinn hæstarétt-

ardómur um Sigurð lögmann; skyldi hann halda allri virð-

ingu sinni og fé, ónjiur skyldi dómur commissariorum

Árna og Páls og þeir gjalda honum 300 rd. Hafði Árni

lokið þá skuld að sínum hluta 1 Kaupmannahöfn um vet-

urinn. Pó þessu slotaði þannig, stefndi Páll Vidalín enn

nú utanstefnu Sigurði lögmanni Björnssyni, Sigurði land-

þingsskrifara og fleirum 1714, fyrir tilfundnar sakir að

mestu, og varð þar Htið úr, hvað Sigurð lögmann áhrærði.

Þar eptir bjó hann í náðum í Saurbæ á Kjalarnesi til þess

hann deyði þriðja dag septembermánaðar 1723. Þótti

hann hafa verið mikill maður í mörgu, en framan af gert

ofmikið að vild Bessastaðavaldsins. Sigurður lögmaður

var i hærra lagi meðalmaður á vöxt, réttvaxinn og Hðleg-

ur, léttur i viðmóti við menn og vinsæH. Hann varð yfir

80 ára gamall.

Sigurður lögmaður ritaði markvert skrif um meðul til

íslands viðréttingar; var því fyrst HtiH gaumur gefinn til

þess conferenzráð Eriksen sálugi komst yfir það og hélt

því á lopti. Sigurður var sjálfur mikiH búmaður og í

þeirri fræði á þeim dögum með þeim beztu hér á landi.

Henrlk Magnússon.
Faðir: Magnús sonur ísleifs 1 Saurbæ á Kjalarnesi

EyjóHssonar sýslumanns 1 Rangárþingi (sjá þar)

HaHdórssonar. Eyjólfur átti Solveigu dóttur

Arna sýslumanns á HHðarenda.

Móðir: Helga dóttir Odds Andréssonar Guðmundsson-
ar frá Örlygsstöðum.
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Kona: Eygerður (al. Eydís) ^). (Hún giptist eptir dauða

Henriks Þórði bónda syni séra Þorsteins í

Borgar- og Miðdalaþinguia Þórarinssonar 111-

hugasonar á Hvítárvöllum, bl.) ^).

Börn Henriks og Eygerðar voru:

A. Sigurður.

B. Ólafur. Þeir erfðu Hvítárvelli eptir föður

sinn. Byggðu þá Sigurði s^'slumanni Jóns-

syni og réðust til hans fyrir vinnumenn, en

drukknuðu báðir barnlausir og ógiptir^).

Kaupbréf Sigurðar s^'slumanns fyrir Hvítár-

völlum af þeim bræðrum útgefið, kom fram,

og er mælt, að Guðríði systur þeirra, sem

átti arf að taka entir bræður sína, haíi þar

mjög umfallizt, og hún hafi með óbænum
farið 1 kringum Hvítárvallabæ, sem brann

með miklum auðæfum og 7 mönnuni 1751.

Eignuðu hjátrúarfullir menn það óbænum
Guðríðar.

C. Guðriður átti Jón yngra Jónsson Egilssonar

og Ástriðar Þorkelsdóttur Erlendssonar.

D. Ólafur launsonur Henriks bjó í Hvítár-

vallakoti.

Henrik lærði í Hólaskóla nokkra vetur, giptist síðan

og bjó á eignarjörð sinni Saurbæ á Kjalarnesi, gerðist þar

eptir lögréttumaður. 1683— 1686 var hann lögsagnari Sig-

1) Likl. réttara: Eydis. Svo nefnir séra J. H. hana i ætta-

tölum sinuni o. fl., en í ættatölum séra PórÖar Þórðarsonar i

Hvammi (handr. í minni eign) er hún nefnd Eygerður. Séð hef

eg hana kallaða Aradóttur. Hún var vinnukona Hinriks og hann
gamall, er hann kvæntist henni. Gerðist brúðkaup peirra nokkuö
með skj'ndingu og vissi liún ekki fyr til, en Hinrik kom og skip-

aði henni að búa sig með þessum orðum: »Farðu að spjara

þig Eydís».

2) Pórður fannst bráðkvaddur á ferð skammt frá Reykholti

1709 (J. H. ættatölur).

3) í ættatölum O. Snókdahns eru þeir bræður Hinrikssynir,

er seldu HvitárveUi, nefndir Magnús og Ólafur yngri, en] þetta

sem hér segir mun réltara.
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urðar lögmanns. 1687 hafði hann eignar- og bújarðaskipti

á Saurbæ og Hvítárvöllum og flutti þvi upp í Borgarfjörð.

Sæmundur Magnússon,
son Magnúsar Sæmundssonar á Hóli í Bolungarvík og Sig-

ríðar Þorleifsdóttur frá Búðardal; var tvígiptur og átti

mörg börn (sjá ísafjarðarsýslu)^).

Hann var lögsagnari í ísafjarðarsýslu 1683 og þar

eptir, en 1686 var hann og lögsagnari í Kjósarsýslu fyrir

Sigurð lögmann Björnsson í forföllum Henriks lögsagn-

ara, en óvíst er, hvort það var utan það eina sinn, því

Sæmundur hafði lögsögu í ísafjarðarsj'slu um það leyti.

Guðmundur Sigurðsson.

Faðir: Sigurður lögmaður í Einarsnesi Jónsson (sjá

Borgarfjarðarsýslu).

Móðir: Krislín dóttir séra Jóns í Hítardal Guðmunds-
sonar.

Kona: Guðrún yngri dóttir Eggerts ríka Björnssonar

á Skarði á Skarðsströnd. Hún var borin 1656,

giptist 1689 (al. 1688)2), deyði 1746, níræð.

Börn: A. Eggert, er lengi bjó á Álptanesi á Mjrum,

dó 1767, átti Ragnheiði dóttur Jóns sj'^slu-

manns yngra í Einarsnesi; hún dó 1750,

64 ára, þ, b.:

a. Kristín, átti fyrst launbarn með Jóni Árna-

syni smið 1 Reykholti; það barn dó ungt.

Jón giptist þar eptir Guðrúnu Nikulás-

dóttur. Kristín fékk konglega uppreisn

og giptist þar eptir séra Jóni í Hvammi
í Norðurárdal, syni Sigurðar sýslumanns

á Hvítárvöllum Jónssonar. (Séra Jón dó

1780, en Kristín 1785); þ. b.:

aa. Sigurður.

bb, Ragnheiður (sjá Borgarfjarðarsýslu)^).

1) II, 224—225.

2) Réttast 1690.

3) III, 494, sbr. 483.
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b. Jón sýslumaður á Hvítárvöllum (sjá Borg-

arfjarðarsj'slu)^).

c. Þóra átti Davíð sýslumann Scheving (sjá

Barðastrandarsýslu) ^).

B. Sigriður Guðmundsdóttir, átti fyrst barn með
Nikulási launsyni Bárðar Torfasonar; það

hét:

a. Jón, átti Sigríði Eiriksdóttur, þ. s.:

aa. Finnur á Langárfossi, tvígiptur, átti

börn^).

Svo giptist Sigríður 1729 Erlendi klaustur-

haldara Gunnarssyni; hann dó 1730, þ. b.:

b. Margrél.

Aptur giptist Sigríður 1731 Vigfúsi lög-

rétturaanni í Hjörsey, syni Sigurðar lögréttu-

manns Einarssonar sj'slumanns Þorsteins-

sonar sýslumanns Magnússonar, börn:

c. Guðmundur oeconomus, átti Guðrúnu Þor-

bjarnardóttur (sjá Gullbringusýslu).

d. Séra Erlendur á Þæfusteini*), átti fyr

Kristínu Eyjólfsdóttur^), börn:

aa. Þórður^).

1) III, 506-509.

2) II, 138—139.

3) Son Finns á Langárfossi af fyrra hjónabandi með Guð-

rúnu Sigurðardóttur var:

a. Finnur, bjó víða, á Litlafjalli í Borgarhrepp, Fellsöxl i Skil-

mannahrepp og síðast lengi i Kaldárhöfða í Grímsnesi, átti

fjölda barna.

4) Séra Erlendur dó á Gufuskálum 14. júli 1812 um áttrætt.

5) Kristín var dóttir Ej'jólfs Guðmundssonar hins spaka, lög-

réttumanns i Eyvindarmúla.

6) Þórður eldri í Keflavik undir Jökli, drukknaði á Gufuskál-

um 18 14, átti 'Ragnheiði Jónsdóttur frá Staðarfelli Sigurðssonar, þ. b.:

aa, Halla.

bb. Kristín átti fyr Jón Jónsson á KollaQarðarnesi, svo Guðna
bróður hans á Hamri í Kollafirði, dóu bæði 1833.

cc. Halla Kristín átti Þórarinn Bjarnason á Gufuskálum, þ.

d. Anna.
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bb. Sigríður^).

cc. Margrét^).

dd. Eyjólfur').

ee. Jón*).

ff. Þórður yngri^); (allt bændafólk),

Seinni kona séra Erlends var Halla

Sigurðardóttir^), börn:

gg. Elena Kristin,áttifyr Jónprentara^), síðai

dd. Dagbjört átti Jón Jónsson á Hjallasandi.

ee. Jón.

1) Sigriður átti Hreggvið i Eiríksbúð á Stapa og lÝambi i

Breiðuvík Jónsson Ásgeirssonar og Helgu Hrcggviðsdóttur Jóns-

sonar, p. b. mörg, par á meðal:

a. Katrín Kristin átti Brand á Stapa Sigurðsson i Máfalilið

Brandssonar, þeirra son:

aa. Sigurður hreppstjóri í Tröð í Kolbeinsstaðahreppi (sbr.

ni, 261).

2) Margrét átti Jón Arnason á Gufuskálum og börn.

3) Eyjólfur á Ánastöðum, átti fyr Sigríði Pórðardóttur frá

Laxárholti Helgasonar og börn, en síðar Ingibjörgu Steindórs-

dóttur prests i Hvararai i Norðurárdal Jónssonar og börn.

4) Jón var laungetinn son séra Erlends raeð Margréti Sig-

urðardóttur frá Einholtura Porvarðssonar, bjó á Hindarstapa,.

tvikvæntur, sbr. III, 354.

5) Þórður yngri bjó i Einholtura, átti Margréti Eyjólfsdóttur

frá Kársstöðum Einarssonar, p. d.:

a. Kristín Margrét átti Sigurð Ólafsson í Skíðsholtum, þ. b.:

aa. Sigurður kennari við lærða skólann, drukknaði á Við-

eyjarsundi 26. júlí 1884, 35 ára gamall, ókv. Son hans

raeð danskri stúlku er:

aaa. Sigurður sýsluskrifari í Arnarholti, kvæntur Önnu
Pálsdóttur prests i Gaulverjabæ Sigurðssonar.

6) Hún var dóttir Sigurðar prests Sigurðssonar í Holti í Ön-
undarfirði og systir Ástu konu Sigurðar sýsluraanns skugga.

7) Meðal barna Elínar Kristínar ogf. m. hennar Jónsprentara

4 Gufuskálura Jónssonar frá Múla í Saurbæ:
.a. Margrét átti Ingiraund Eiriksson frá Rauðará 'Hjörtssonar.

Son þeirra Trausti fór austur i Múlasýslu.

b. Halla Rannveig átti Guðlaug á Syðri-Rauðarael Sigurðsson

aðstoðarprests Porbjörnssonar, þ. b. II, 714 n.ra.

c. Sigriður átti Erlend á Sandi Jónsson á Gufuskálum Árnason-
ar og Margrétar Erlendsdóttur (þau systrabörn), þ, b.:



73

Sigurð sj'slumann og börn^).

e. Guðrún Vigfúsdóttir átti séra Sigurð Jóns-

son, bl.

C. Kristín Guðmundsdóttir, dó 1717, átti séra

Jón í Stafholti 1709 son Jóns sýslumanns

yngra Sigurðssonar lögmanns í Einarsnesi,

börn:

a. Torfi.

b. Ragnheiður, dóu á barnsaldri.

c. Margrét^) átti séra Gisla í Odda Snorra-

son, börn:

aa. Guðmundur Kali, dó 1835, átti Önnu
Ólafsdóltur frá Lundum, barn:

aaa. Guðrún á Leirá, átti barn, gipt-

ist ahnúgamanni.

Laundóttir Guðmundar Kala með
Ólöfu:

bbb. Óleif, giptist í örbirgð^).

D. Margrét átti Magnús á Brennistöðum (sjá

Borgarfjarðarsýslu)^).

E. Þórunn Guðmundsdóttir, fædd á Álptanesi

á M\rum þann 18. júH 1693; ólst upp í

foreldrahúsum til 1717, þá hún réðst i Staf-

holt til séra Jóns, að sjá um systurbörn þá

4 lifandi. Hún giptist 1732, þá hún var

39 ára, devði 1766 á 73. aldursári. Hún

aa. Elías trésmiður á Álptanestanga, átti Pórdísi Bjarnadótt-

ur frá Lambastöðum á Mýrum Þorvaldssonar, p. b.:

Bjarni skipstjóri i Rvik átti Sesselju Snorradóttur Steí-

ánssonar 1 Skutulsey Hallbjörnssonar.

bb. Kristján járnsmiöur á Skarðsströnd, átti Helgu Magnús-

dóttur Hjaltasonar prests Porbergssonar, þau skildu.

Launbarn hans hét Arngrimur.

1) Sjá III, 231—232.

2) Sjá um börn séra Jóns í Stafholti og Kristínar III, 474.

3) Sjá um börn Guðmundar Gislasonar II, 692 n.m., sbr.

III, 474.

4) Sjá um afkomendur Magnúsar á Brennistöðum og Mar-

grétar III, 476—478.
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giptist Magnúsi 1732, sem fæddur var á ný-

ársdag 1704; uppólst hjá föður sínum þar

til hann var 7 vetra, (þá faðir hans deyði);

fór hann þá til Þórðar prófasts á Staðastað

7 vetra að læra latinu, og uppólst þar i 3

ár; 10 vetra fór hann til biskups Jóns Vída-

líns, sem lét hann halda áfram hans lær-

dómi; útskrifaðist 1721, þá 17 ára. Þar

eptir var hann 2 vetur hjá Jóni prófasti Hall-

dórssyni í Hítardal við lærdómsmenntir, svo

einn vetur á Stóra-Núpi hjá föðursystur sinni.

1724 fór hann til Kaupmannahafnarháskóla,

var þar 5 ár og kom út með mjög góðum
vitnisburði frá prófessor Gram, (þá var ei

venja að taka examen), 1729, þá 25 ára;

hafði hann árinu áður, 1728, fengið kongs-

veiting fjTÍr landþingsskrifaraembætti ; hélt

hann fyrst til á Stóra-Núpi, hverja jörð með
öllu búinu frú Sigriður föðursystir hans gaf

honum; 1732 gerðist hann lögmaður sunn-

an og austan og giptist sama ár. Settur

amtmaður 1752, virkilegur amtmaður 1757,

deyði 1766, 62 ára. Börn:

a. Sigriður, fædd 1733, deyði 6 daga gömul.

b. Sigríður önnur, fædd 1734 þann 13. nóv-

ember, gipt 1761 þann 16. september,

deyði 1807 þann 29. nóvember. Hennar

maður var Ólafur Stefánsson, fæddur 3.

maí 1731; fór i Hólaskóla 16 vetra 1747,

útskrifaðist þaðan 1753 og fór utan sama

ár. Dvaldi við Kaupmannahafnarháskóla

3 ár og tók lærdómspróf í lögvísi með
beztu heppni 1756; gerður af kongi Frið-

riki 5, þann 17. apríl s. á, vicelögmaður

N. og V.; kom svo út og gerðist um hrið

bókhaldari í Reykjavík; giptist 1761 16.

sept. ; var setlur amtmaður 1764 til að-

stoðar tengdaföður sínum, virkilegur amt-

maður 1767 til 1783, aptur yíir vestur-
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amtinu 1787 til 1790, þá hann varð stipt-

amtmaður til 1803. Árið 1806 gaf kong-

ur hann í náð lausan frá embætti með

Vs launa. Hann var og gerður gelieime-

etazráð. Börn þeirra:

aa. Magnús konferenzráð og dr. juris^).

bb. Þórunn frú sú fyrri Hannesar bisk-

ups, bl.2).

cc. Stefán amtmaður vesturamtsins^).

1) Sjá um börn Magnúsar konferenzráðs og Guörúnar Vig-

fúsdóttur Scheving I, 417—418.

2) Pau áttu 2 sonu, er báðir hétu Ólafar og dóu kornungir,

hinn fyrri 11. des. 1784, en hinn siöari 14. febr. 1786. Pórunn

dó 7. febr. 1786, 22 ára gömul.

3) Stefán amtmaöur Stephensen á Hvítárvöllum (f 20. des.

1820) var tvikvæntur. Börn hans með f. k. Mörtu Mariu (f 14.

júní 1805) Diöriksdóttur kaupmanns Hölters voru:

a. Ólafur bæjarfógeti í Varde á Jótlandi (f 5. jan. 1854), var tví-

kvæntur og voru Ijáðar konur hans danskar. Einn son hans

af siðara hjónabandi var Hilmar Stephensen forstööumaður

ísl. stjórnardeildarinnar, dó i maí 1889.

b. Sigríður (f 2. nóv. 1827) 1. kona Ólafs Stephensens jústisráðs

í Viðey. Dætur peirra: Guðrún kona séra Ólafs Páls^onar

dómkirkjuprests og siðar á Melstað (börn peirra talin i Guð-

fræðingataU mínu bls. 226—228) og Sigriður, er fyr átti séra Por-

stein Jónsson á Vogsósum og siðar Guðmund Stefánsson silf-

ursmið á Varmalæk.

c. Ragnheiður (ý 28. mai 1866) átti Helga biskup Thordersen.

Sjá um börn peirra Guðfræðingatal mitt bls. 153—154 og

petta rit IIÍ, 357.

d. Magnús sýslumaður i Vatnsdal (sjá Rangárvallasýslu).

e. Pétur prestur á Ólafsvöllum (ý 13. ágúst 1867) átti Gyðríði

Þorvaldsdóttur prófasts Böðvarssonar, p. b.:

aa. Stefán prófastur í Vatnsflrði, átti Guðrúnu Pálsdóttur

amtmanns Melsted, peirra börn: Páll prestur í Holti i

Önundarflrði, Olafur læknir i Ameríku, Anna f. k. Einars

Péturssonar Gudjohnsen læknis á Vopnafirði, Ragnheið-

ur s. k. Einars, og Ástriður, er átti séra Olaf Petersen á

Svalbarði.

bb. Magnús læknir i Vestmanneyjum, dó ókv., bl.

cc. Porvaldur aðstoðarprestur á Torfastöðum, átti Guðrúnu
Magnúsdóttur s^slumanns Stephensens i Vatnsdal, bræðra-

börn, bl.



76

dd. Björn sekreteri við landsyfirréttinn^).

f. Hannes prófastur á Ytra-Hólmi (j 29. sept. 1856) átti Pórunni

Magnúsdóttur Stephensens konferenzráös, p. b.:

aa. Guðrún 1. kona Jörgens Péturs Havsteen amtmanns.
Einkadóttir peirra f*órunn kona Jónasar P. Jónassens

fyrrum landlæknis í Rvik.

bb. Ragnlieiður dó ung.

cc. Magnús stúdent, dó við háskólann 18. febr. 1856.

g. Elin (t 4. júni 1887) átti Jón Þorsteinsson landlækni, p. b.:

aa. Ragnheiður átti Kristján Kristjánsson amtmann, bl.

bb. Margrét Guðrún átti Jón Hjaltalin skólastjóra á Akur-

eyri, bl.

cc. Jónas sýslumaður í Suður-Múlasýslu (sjá þar).

dd. Hans Theodor stúdent, dó ungur.

ee. Stefán Porvarður stúdent, drukknaði ungur.

h. Stefán prestur á Reynivöllum (ý 12. okt. 1851) átti Guðrúnu
Porvaldsdóttur prófasts Röðvarssonar, p. b.:

aa. Kristín átti Finn á Meðalfelli Einarsson prests á Reyni-

vðllum Pálssonar, p. b.: Eggert bóndi á Meðalfelli, Olafur

prestur í Kálfholti, Einar vegfræðingur i Rvík, Högni

trésmiður o. fl. sbr. III, 167.

bb. Porvaldur verzlunarstjóri i Rvik, fór til Vesturheims, átti

Ragnheiði Einarsdóttur prests Pálssonar (sbr. III, 167).

cc. Stefán f^-r prestur á Mosfelli i Grimsnesi, kvæntur Sigriði

Gisladóttur prests í Kálfholti ísleifssonar háyfirdómara,

eiga mörg bðrn.

dd. Marta María átti Jón Stefánsson prófasts í Stafholti P*or-

valdssonar, p. b.: Stefán prestur á Staðarhrauni, Olafur

lögreglupjónn i Reykjavik, Elizabet, Árni, Sigríður og Guð-

rún f. k. séra Arnórs Porlákssonar a Hesti.

ee. Magnús sigldi, varð sjómaður í Hamborg.
fí". Högni sigldi, varð stýrimaður i Hamborg.

gg. Sigriður átti séra Guðjón Hálfdanarson i Saurbæ í Eyja-

firði. Son peirra er Hálfdan prófastur á fireiðabólsstaö

i Vesturhópi,

hh. Hans bjó á Hurðarbaki 1 Kjós, átti Guðrúnu Ögraunds-

dóttur frá Hlemmiskeiði Hanssonar á Dysjum Ormsson-

ar, peirra synir: Stefán og Ögmundur i Reykjavik.

ii. Hannes prestur á Pykkvabæjarklaustri átti Guörúnu
Jónsdóttur.

kk. Jónas verzlunarmaður á Sej'ðisfirði, átti Margréti Stef-

ánsdóttur aðstoðarprests i Viðvik Rjörnssonar prests i

Kirkjubæ Vigfússonar, p. d.: Anna og Guðrún.

1) Börn Björns sekretera og f. k. hans Margrétar Jónsdóttur

sýslumanns Jakobssonar eru talin I, 281. S. k. Björns Stephen-
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ee. Ragnheiður frú canselliráðs Schev-

ings^), bl.

ff. Margrét deyði á fyrsta ári.

Guðmundur mannaðist vel og tók sér fyrst bústað i

Sólheimatungu. Hann leitaði sér kvonfangs á Skarði á

Skarðsströnd og reið 1689 þangað i kvonbænir. Valgerð-

ur dóttir Gísla lögmanns Hákonarsonar, ekkja Eggerts

Björnssonar sýslumanns, var þar fyrir svörum, þá Guð-

mundur bar upp bónorðið um Guðrúnu yngri dóttur

hennar. Synjaði Valgerður honum ráðsins í fyrstu; kvað

hann of fátækan að ná því giptumáli. En þá Guðmund-
ur bjóst til brottferðar á Skarðshlaði, er mælt að Guðrún

Eggertsdóttir hafi virt fjair sér manninn út um dyralopts-

glnggann, lítist vel á hann. Þá Guðmundur hafði kvatt

Valgerði og hún gekk i bæinn, er mælt, að Guðrún haíi

i. Marta (f 27. okt. 1833) miðkona Ólafs Stephensens,jústisráðs

i Viðey, p. b.:

aa. Sigriöur átti fyr Jörgen Pétur Havsteen amtmann ogvar
miðkona hans, en síðar séra Stefán Helgason Thordersen

i Vestmanneyjum og börn, sjá HI, 357.

bb. Magnús i Viðey, nú (1908) í Reykjavík, kvæntur Áslaugu

Eiríksdóttur sýslumanns Sverriss-nar, p. b.:

aaa. Ólafur fyr prestur á Mosfelli í Mosfellssveit (Lága-

felli), bjó síðar i Skildinganesi, nú i Grundarfirði,

kvæntur Steinunni Eiríksdóttur frá Karlsskála við

Rej'ðarQörð Björnssonar, eiga mörg börn.

bbb. Kristín gipt Guðmundi í Reykjavik Böðvarssyni

Böðvarssonar prests á Melstað Þorvaldssonar, eiga

börn.

ccc. Elín ógipt.

ddd. Marta ógipt.

eee. Sigríður s. k. Jóns Pórarinssonar fyr skólastjóra í

Flensborg, nú í Rvík.

S. k. Stefáns amtmanns Stephensens var Guðrún Oddsdóttir

prests á Reynivöllum Porvarðssonar, börn peirra dóu ung. Hún
átti siðar f*órð Sveinbjörnsson háyfirdómara og var f. k. hans.

sens var Sigriður dóttir Odds Stefánssonar wnotariusarw og var

einkason peirra Oddgeir Stephensen stjórnardeildarforstöðumað-

ur i Kaupmannahöfn (f 5. marz 1885), átti danska konu. Sjnir

peirra eru: Björn verksmiðjueigandi og Oddgeir sjónleikastjóri.

1) Sjá um hann I, 420 og III, 522.
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gengið móti henni og mælt: wMikil er fátæktin, móðir

mín!« Þá hafi Valgerður svarað: ))Lízt þér vel á mann-
inn?« eða: ))Viltu eiga hann?« Hún kvað já við. Sendi

þá Valgerður eptir Guðmundi og gengu kaupin auðveld-

lega saman, svo hann og Guðrún yngri giptust á Skarði

1689. Voru henni þá talin meir en 3 hndr. hndr., i föstu og

lausu en hann taldi sér vart eitt hndr. hndr. Guðmundur bjó

um hríð með konu sinni í Sólheimatungu, en keypti Alptanes

á Mýrum 1693, flutti þangað og bjó þar meðan hann lifði.

Guðmundur var orðinn lögréttumaður 1690, en Sigurður

lögmaður Björnsson tók hann fyrir sinn lögsagnara 1691

i Kjósarsýslu (Arb. VIII, 32), og enn telst hann þar lög-

sagnari 1700 (Árb. VIII, 67), sem gefur þann grun, að

Sigurður lögmaður hafi ekki sleppt Kjósars}'Slu fyr en 1701

og Guðmundur hafi verið hans lögsagnari frá 1690 til

1701. Þar eptir lifði Guðmundur sem valdalaus bóndi og

auðmaður til þess hann deyði 1716^).

Guðmundur var bezti búhöldur og hafði auð fjár, en

ei þótti hann lærður vel eða sérlegur vitringur. En val-

menni var hann sagður í mörgu og ætíð vel metinn.

(Enga hans dóma hef eg séð).

Guðrún Eggertsdóttir yngri lifði eptir mann sinn á

eignum sinum og er ritfært, að hún hafi dáið níræð 1746,

allt svo fædd 1656, gipt 1689^), þá 33 ára, varð ekkja

1716, þá sextug. Ekkert markvert hef eg um hana fundið

ritað, utan hún, sem aðrar Eggertsdætur, erfði í föstu nær-

felt 2V2 hndr. hndr. í jörðum, og í lausafé nálægt einu

hndr. hndr., og að þrætur voru um arf eptir Helgu systur

hennar, sem deyði ógipt, barnlaus.

Jón Eyjólfsson.

(Sjá um hann við Gullbringusýslu). Hann var um-
sjónarmaður Margrétar Gam í Kjósars^'slu 1683— 84. Tók
að vísu þessa sj'slu 1700. Kongsstaðfestingarbréf fyrir sýsl-

unni og 4 umboðsjörðum dat. 3. nóv. 1701, og sleppti

henni við tengdason sinn Niels Kjer 1710.

1) Hann var pá 64 ára gamall, segir séra J. H. i ættatölum

sinum, og hcfur pvi vcrið fæddur um 1C52.

2) Eflaust réttara 1690 (sjá áður).
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Niels Kjer.

(Sjá um hann við Gullbringusýslu). 1703 þann 3.

október^) fékk Niels bestilling fyrir Kjósarsýslu og að mega
búa í GuUbringusýslu með bréfi 16. maí 1704. Hann tók

Kjósarsýslu 1710 og hélt henni til dauða síns 1730, brúk-

aði sama lögsagnara í henni og í Gullbringusýslu (sjá þar).

Jón Oddsson Hjaltah'n.

(Sjá um hann við Gullbringusýslu). Hann var sett-

ur í Kjósarsýslu 1730, fékk kongsveiting 10. marz 1732,

sleppti Iienni 1750, deyði sjálfur 1754^).

Guðni Sigurðsson.

(Sjá Gullbringusv'slu). Tók að veiting þessa sj^slu 24.

febr. 1750, áður settur í Gullbringusýslu, og hélt henni til

1753. Hans lögsagnari var t^orsteinn Hákonarson^) (sjá

Gulibringusj^slu).

Guðmundur Runólfsson.

(Sjá GuIIbringusýslu). Varð sýslumaður í Gullbringu-

og Kjósarsýslu 3. april 1753^); var við sem sýslumaður

til þess hann deyði 1780.

Guðmundur Vigfússon.

(Sjá um hann við Gullbringusj'slu). Hann var hér

settur sj'slumaður árin 1780—81; var annars veconomus

tugthússins og við fleira brugðinn.

1) Réttara: 27. okt.

2) Réttara: 1755.

8) Hann var þar lögsagnari á árunum 1749—1754.

4) Pá er Guðmundur Runólfsson fékk sýsluna sóttu margir

um hana: Páll Axelsson lögréttumaður i Árnessýslu (siðarsýslu-

maöur i Hnappadalssýslu), Porsteinn Hákonarson lögsagnari i

Gullbringusýslu, Vigfús Árnason, Porkell Pórðarson stúdent, (er

dó í Hólakoti í Rvík 1778) og Porlákur Guðmundsson, fyr prest-

ur í Selárdal.

MeÖ konungsúrskurði 19. marz 1754 var lögsagnaraembættið

1 Gullbringusýslu sameinað við Kjósarsýslu, og hafði Guðmund-
ur sýslumaður hvorttveggja á hendi til dauðadags. Voru pá
launin við hið fyrnefnda hækkuð úr 16 rd. upp í 30 rd.
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Vigfús Þórarinsson.

(Sjá Rangárþing). Veitt þessi ásamt Gullbringusýslu

1781, fékk Rangárþing, en sleppti þessum sýslum 1790,

dó 1819.

Slgurður Pétursson.

(Sjá GuUbringusýslu). Fékk sér veitta þessa sýslu

1790, sleppti sýslunni 1801, dó 1827. Hann brúkaði um
lítinn tima lögsagnara til þingaferða, en engan fullmekt-

ugan.

Páll Jónsson.

(Sjá um hann við Gullbringusj'slu). Settur 1801

—

1803, en í seinna sinn 1818 um fáa mánuði til þess sýslu-

maður Finsen við tók. Dó 1819.

R. Frydensberg.

(Sjá Gullbringusýslu). Gerðist hér sýslumaður 1803,

fékk lausn frá því embætti 1806 og gerðist bæjar- og land-

fógeti í Reykjavík.

H. W. Koefod.

(Sjá Gullbringusýslu). Var settur sj'slumaður 1806,

brúkaði lögsagnara. Sleppti algerlega því embætti 1814

og fór utan.

Halldór Guðmundsson.

(Sjá Gullbringusvslu). Settur 1814 i Gullbringusýslu

og héraðsdómari, en sj'slumaður í Kjósarsýslu. Honum
var vikið frá þeim embættum 1818.

Ólafur Hannesson Finsen.

(Sjá Gullbringusýslu). Hann var hér settur sýslu-

maður 1818, fékk veiting kongs 1820. 1832 gerðist hann

kammerráð og 1834 assessor í landsyfirréttinum. 1834

varð hann stiptamtmanns-fullmektugur til þess hann

devði 1836.
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Stefán Gunnlaugsson.

(Sjá BorgarQarðarsýslu og Gullbringusýslu). Fékk

veiting fyrir þessari sj'slu 1835.

Marteinn Tvede.

(Sjá um hann við Gullbringusýslu). Tvede hafði

1839 skipti við sj'slumann Stefán á sínu land- og

bæjarfógetaembætti og tók aptur hans sýslumannsem-

bætti, og fékk í milligjöf hjá Stefáni sýslumanni 1000 rd.

silfurs. Tvede deyði snögglega sem sýslumaður 1840.

Þórður Guðmundsson.
Faðir: Guðmundur, sem lengi var assistent við kaup-

manns Ó. Thorlacius höndlan á ísafirði. Faðir

Guðmundar var Ketill Þorleifsson, fátækur bóndi

á Ytri-Veðraá í Önundaríirði. Var Guðmundi
sem unglingi fyrst fyrir komið ásamt öðrum
til að verka saltfisk á vorum, en af því hann
reyndist þægur og trúr, var hann þar eptir

settur yfir saltfisksverkun, og siðan yfir allar

utanbúðarvörur, virkilegur assistent.

Módir Þórðar var Sigríður dóttir Helga prests Ein-

arssonar, er þá hélt Skutulsfjarðareyri, en áð-

ur Stað í Grunnavík og deyði 1816; var prest-

ur i 40 ár. Faðir séra Helga var Einar lög-

réttumaður, son séra Hafliða Bergsveinssonar

og Katrínar Eiríksdóttur. Einar átti Sigríði

yngri dóttur Jóns bónda á Stóra-Núpi. Séra

Helgi átti Guðrúnu dóttur séra Árna í Gufu-

dal.

Kona Þórðar sýslumanns er Jóhanna dóttir kaup-

manns Laurusar Knudsens 1 Reykjavík og Mar-

grétar Larsdóttur Hölters, sem var beykir. Móðir

Margrétar var Guðrún dóttir séra Þorbergs á

Eyri í Skutulsfirði.

Þórður fæddur 1811, ólst fyrst upp hjá foreldrum sín-

um, en þar hann var vel gáfaður, tók móðurbróðir hans

Arni prófastur Helgason í Görðum hann til læringar, og

l)á hann var úr Bessastaðaskóla útskrifaður, kom honum
6
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utan, hvar Þórður tók venjuleg lærdómspróf, eins það síð-

asta með góðri heppni. Að afloknum utanlandslærdómi

kom hann út og gerðist stiptamtmannsþénari.

1840, þá sýslumaður Tvede deyði, setti stiptamtmað-

ur hann til að gegna sýshmiannsverkum í Gullbringu- og

Kjósarsýslum og útvegaði honum, (að sögn), kongsbréf

fyrir téðum sýslum 1841. Þórður sýslumaður tók sér að-

setur í Reykjavíkurbæ. 1846, þá Halldór sýslumaðurdeyði,

setti stiptamtmaður og svo Þórð sýslumann fyrir Borgar-

Qarðarsýslu. Þar hélt hann manntalsþing vorið 1847 og

auctioneraði sterfbú sýslumanns sál. Halldórs Einarssonar^).

Viðauki.

Eptir að Þórður sj'slumaður Guðmundsson flutti til

Árnessýslu hafa þessir sj'slumenn verið i Kjósarsýslu og

GuIIbringusýslu sameinaðri:

Pórður Jónasson yfirdómari, settur 1850— 1853.

Vilhjálmur Finsen fékk veitingarbréf 28. sept. 1851, en

tók aldrei við sýslunni.

A. C. Baumann 1853—1861.

Páll Melsted settur 1858—62.

H. H. E. Clausen 1862—1874.

Lárus E. Sveinbjörnsson 1874— 1878.

Kristján Jónsson 1878—1886.

Franz Siemsen 1886—1899.

Páll Einarsson 1899—1908.

Magnús Sigurðsson settur 1908.

Um þessa sj'slumenn verður nánar ritað í sýslumanna-

tali Gullbringusj^slu.

1) Sbr. III, 529. Þórður sýslumaður fékk Árnessýslu 16. maí
1850 (sjá frekar um haun par).



II. Gullbringusýsia.

Peir gömlu þingstaðir í Gullbringusýslu:

1. Staður í Grindavík.

2. Býjasker á Miðnesi.

3. Kálfatjörn á Vatnsleysuströnd.

4. Kópavogur.

Þau héruð, sem Hggja millum Sj^slusteina undir Geita-

hlíð og Botnsár í Hvalfirði, hafa með einu orði lengi verið

kölluð Kjalarnesþing. Það er meginhluti suðvesturhorns

íslands, hverjum nú á tímum er skipt í tvær sýslur, heitir

sú syðri Gullbringus^'sla og nær frá fyrnefndum Sj'slu-

steinum til svokallaðra HeHis- (máske réttara: ElHða) áa.

En 1 elztu tíðum og stundum á þessum tímum kallast

það Suðurnes.

I gamla daga voru ei sömu skipti á þessu, sem nú,

voru það 5'misleg goðorð. En þá landið kom algerlega

undir Noregskonunga, og hirðstjórar voru settir af þeim,

tóku þeir á 13. öld sér bústað á Bessastöðum, sem Hákon
konungur gamh hafði undir sig tekið af eignum Snorra

lögmanns Sturkisonar, sem sviptur var Hfi og eignum að

miklu leyti af téðs kóngs völdum. Þessir hirðstjórar hétu

fyrst kóngs sýslumenn, seinna höfuðsmenn eða hirðstjórar,

og nú á tímum stiptamtmenn, hvar af sumir komu ekki

til íslands, en liéldu hér sína umboðsmenn, sem jafnast

tóku sjálfir Kjalarnesþing, af því að það lá þeirra bústað

Bessastöðum næst. I suðvesturhluta Kjalarnesþings voru

og hin beztu íiskiver, því tóku téðir umboðsmenn undir

sig aUa fiskiskipaútgerð um Suðurnes, köHuðu það kóngs-

skip og skylduðu aHa landseta á kóngsjörðum, að róa á

þeim, undir stærstu hegningu. Þar eptir köHuðust téðir

umboðsmenn fógetar, sem höfðu sama starf á hendi léngi,

6'
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og þá sína umboðsmenn, voru sjálfir annaðhvort lítt eða

ekki lærðir 1 lögum fjTr á tíðum og létu ýmsa skýra

menn ganga dóma mjög opt, enda gerðu þá dómsmenn
dómana, en íyrirliðinn samþykkti. Hélzt það, til þess

norskulaga réttargangsmátinn var innfærður, réðu þó opt-

ast fyrirliðar dóma útfalli.

Fyrsti þingstaður á Islandi var settur á Kjalarnesi.

í þeim héruðum voru goðar til þess landið kom undir

Noregs konga, og hirðstjórar voru af honum settir, sem

opt höfðu sína umboðsmenn, sem áður er sagt.

Þorvarður Þórarinsson.

Sjá um hann síðla í Sturhmgu og sögu Arna biskups.

Hann hafði viða um landið völd, bæði áður en það gekk

undir kóng og þar eptir, þó má helzt geta valds hans

sem kóngsmanns í hluta af Arness- og Gullbringusýslum

um og eptir 1273. Var Þorvarður vinur Arna biskups

um hríð og fyrir milligöngu biskups gipti Þorvarður Lopti

biskupsfrænda Borghildi frændkonu sína. En brátt mis-

féll þeim biskupi og Þorvarði, lyktuðu þær misklíðir með
þvi, að biskup bannfærði Þorvarð 1270. Fór því Þor-

varður utan 1277 með Rafni hirðstjóra Oddssyni og

Sturlu lögmanni Þórðarsyni. En kom út 1278 og

gerðist þá lögmaður og um hríð hirðstjóra umboðsmaður
í utanferðum Rafns og fyrr. En 1295 fór Þorvarður utan

og deyði í Noregi 1296. Hafði hann optast haft hér

kóngsvald og hafði herra nafnbót. Þar eptir komust synir

hans Oddur og Þórarinn til mannvirðingar, sem síðar verður

sagt. Eptir Rafn, meina menn, að Þorvarður hafi haft

hirðstjóravald af kóngi til síns dauða.

Ásgrímur Þorsteinsson,

son Þorsteins Jónssonar í Hvammi, hafði og svo sýshi

kóngs um hríð. Varð missáttur við Árna biskup, sem

bannfærði hann. Ur því banni lét Arni biskup leysa Ás-

grím, þá hann lá sína banalegu 1285. Það var einkum

Ásgrímur, sem gipti Lopti Borghildi til vináttu við biskup,

þó Þorvarður væri þess hvatamaður. Þá ei lá 1 því

skauti, sem Arni biskup vildi, bannfærði hann sína mót-
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standara. Rafii Oddsson hirðstjóri sagði það sannmæli,

að Árni færi fram sem Ijón, en Jörundur biskup, sem

refur^)

Nikulás Oddsson
í Kalmannstungu átti Gyðu Sæmundsdóttur-) af ætt Odda-

verja; hans börn voru: Helga, er átti Þorlákur Narfason,

þeirra son var Ketill. Valgarður^) og Sigmundur^) voru

börn Nikulásar og Gyðu. Nikulás kom út 1277 og Indriði

böggull, og þá kallast þeir kóngsmenn, fóru þeir þar eptir

um landið með kóngserindi, og er líkast, að þeir hafi haft

sýslur nokkrar af konungs hendi, verður þó ei með vissu

sagt, hvar helzt.

Oddur Þorvarðsson

Þórarinssonar, sem um getur í Sturlungu og Arna biskups

sögu, var nefndur herra, var og 1 förum og tjáist að hann

hafi haft kóngssýslu, líklegast á Suðurnesjum, eða Árness-

og Rangárþing^), eða í \'msum stöðum. Hann kom út,

sem kóngsmaður 1300. Þórarinn Þorvarðsson, bróðir

Odds, var og nefndur herra^), og er ekki ólíklegt, hann

hafi haft völd ásamt bróður sínum í j'msum sýslum').

1) Sjá um herra Ásgrím Þorsteinsson Árna biskupssögu r

Biskupasögur I. B.

2) Hún var Sölmundardóttir, sbr. III, 383.

3) I III, 383 er misprentað Valgerður.

4) Réttara Sölmundur.

5) Það er mjög vafasamt, að herra Qddur hafi haft nokkur
slik völd. Hann andaðist 1301.

6) Þetta er vist rangt og yfirleitt ágizkanir hjá Boga um
völd peirra bræðra, að minnsta kostí syðra.

7) Vlðaukl.

Æltmenn Ingólfs landnámsmanns Arnarsonar hafa átt óðul
og eignirá Innnesjum í grennd við Reykjavík, allt fram á 14. öld

að minnsta kosti. Pó er ekki með vissn kunnugt um eiginlega

valdsmenn af peirri ætt, nema ef til vill herra Grím Porsteinsson

Iðgmann (sbr. II, 435—437), er liklega hefur verið sonarson Haf-
ur-Bjarnar Styrkárssonar hins auðga í Nesi. Par hefur og efa-
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Þó eg hafi ei fuUvissu um sérhvern, sem umboðs-

menn hirðstjóra hafa verið, af norskum eða dönskum

laust Styrkár Sveinbjarnarson faöir hans búið og peir langfeðgar,

afkomendur Ásbjarnar Össurarsonar, bróðursonar Ingólfs (sbr.

Landn. í ísl. s. 1847 I, 320). Hafa sumir peirra eflaust verið auö-

ugir menn, og virðingamenn miklir. Árna biskups saga (Bisks.

I, 716) segir um Haíur-Bjðrn, að enginn maður mátti i pann tima

))jafnast við hann að híbýlum og búi sínu, sá scm i bóndatali

var<(. Bróðir hans var Rimólfur Styrkársson ábóti i Viðey (f

1299). Svo segir Arna biskups saga beinhnis og Sturlunga sömu-
leiðis (I., 355), en í ábótatölum og ritum síðari manna er hann
jafnan tahnn Ólafsson, sem er beinlínis rangt, enda pekki eg ekki

á hverju pað er bygt. Pað er eins og menn hafi ekki veitt pess-

ari ættfærslu í Árna biskups sögu eptirtekt, og í registrinu við

Biskupasögur 1. bindi, er Runólfur ábóti talinn Ólafsson, pvert

ofan í heimild sögunnar, pví að pess er alls ekki getið, að peir

hafi verið hálfbræöur (sammæðra) enda tekur Sturlunga af allan

vafa um pað. Hafur-Bjórn var tvikvæntur, átti hann fyr Yil-

borgu Porgeirsdóttur frá HoUi undir Ej'jaíjöllum Grímssonar, og

var son peirra Gissur, en siðar átti hann Guðrúnu Porláksdótt-

ur, sj'stur Árna biskups. Porsteinn var laungetinn son Hafur-

Bjarnar, átti hann Vilborgu Magnúsdóftur, bróðurdóttur Árna

biskups (Bisks. I, 716) og er ekki ósennilegt, að herra Grimur lög-

maður hafi verið son hans (sbr. H, 436). Hafur-Björn hefur ef-

laust fengið allmikið af auð sinum meö Vilborgu fyrri konu
sinni, pvi að hún hefur áður verið gipt Sighvati anðga Höskulds-

syni (sbr. Bisks. I, 702 og Sturl. I, 351) og var son peirra Sigurdur,

að auknefni seltjörn (af Seltjarnarnesi, par sem hann hefur ver-

ið fæddur) er kvæntist 1276 Valgerði Hallsdóttur, sj'stur herra

T*órðar á Möðruvöllum (Bisks. I, 702), og var son peirra Hallur í Dal

(Stóradal) undir E^'jafjöllum. Hafur-Björn prestur Grímsson, er

andaðist 1249 (ísl. Ann.) gæti verið móöuríaðir Hafur-Bjarnar

hins auðga, og Grims nafnið par komið i ættina. Hvort faðir

hans hafi verið sá Grimur Gissurarson, er dó 1191 (ísl. Ann.) skal

ósagt látið. En tæplega getur sá Grímur verið = Grímur Giss-

urarson, móðurfaðir Jörundar biskups (sbr. ísl. s. 1847 I, 359),

Að vísu vita menn ekki, hve gamall Jörundur biskup hefur ver-

ið, er hann andaðist (1313), en tæplega hefur hann verið fangt

yfir áttrætt og ekki fæddur fyr en um 1230. Verður pá nokkuð
tæpt, að móðir hans sé fædd um 1190 sé Grimur afi hans pessi

sem dejT 1191, en staðizt getur pað pó.

Gissur Hafur-Bjarnarson Stj'rkárssonar og Vilborgar Porgeirs-

dóttur, bróðir (sammæðra) Sigurðar seltjarnar mun hafa búið i

Xesi eptir föður sinn. Hann dó 1305 (Ísl. Ann.). Son hans var

Styrkár í Nesi, er veginn var á Uppstigningardag 1341 (ísl. Ann.)
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niönnum, tel eg þá eina þeirra, er eg hygg, að hafi gegnt

sýsluverkum í Kjalarnesþingi.

MeÖ honum slitnar karlleggur þeirra Nesmanna frá Ásbirni Öss-

urarsyni, að því er menn vila. t*að er að vísu ekki ósennilegt,

að Margrét Össiirardóttir, kona ívars Hólms eldra Vigíússonar (f

1371) hafi verið sonardóttir Stjrkárs ísbr. II, 501—502 n. m.), en

vissa er auðvitað ekki fyrir þvi. Hún átti Engey, Laugarnes og

fleiri jarðir um Suðurnes, og Vigfús Hólm sonur hennar bjó um
hrið á Bessastöðum.

Um ábúendur í Reykjavík fram á 15. öld er litt kunnugt, og

jarðarinnar Rej'kjavikur er litt getið í fornum skjölum. Par var

Jónskirkja postula en Nikulás kirkja i Nesi. í máldagaágripi frá

1367 (ísl. Fornbréfasafn III, 220) er sagt að kirkjan i Vik eigi

landið að Seli og i máldaga Oddgeirs biskups 1379 (Fornbréfa-

safn III, 339—340), er meðal annars sagt, að hún eigi >>Vikurholt

með skóg og selstöðuw. í Vilkins-máldaga 1397 (Fornbr.safn IV,

109) er getið um Porlák, er þar haíi búið. Siðar hefur jörðin

Reykjavik eða nokkur hluti hennar að minnsta kosti komizt i

eign Munkaþverárklausturs, þvi að 8. janúar 1478 selur Einar á-

bóti ísleifsson Árna bónda Höskuldssyni 20 hundruð i jörðinni

(ísl. Fornbréfas. VI, 127—128). Árni var son Höskulds i Núpu-
felli og víðar Runólfssonar á Laugalandi Sturlusonar (sbr. III,

320—21, 323 n. m). Árni mun hafa dáið i Núpufelli 1488, en ó-

víst er að hann haíi búið nokkru sinni i Reykjavik, en i Engey
virðist hann hafa verið fyrir 1470, þvi að þar er gerð skrá yfir

eignir hans 27. júlí 1471 (Fornbréfasafn V, 625—626) og siglir

hann þá at landi burt til Noregs. Voru þá dætur hans Ragna og

Póra ógiptar, en Anna og Oddný giptar. Ragna Árnadóltir gipt-

ist siðar Porvarði Steinmóðssyni, er verið hefur son Steinmóðs

ábóta Bárðarsonar i Viðey. Með henni fékk Porvarður þessi 20

hundruð i Reykjavík, er Árni faðir hennar hafði keypt, en hann
seldi þau aptur 22. desember 1487, Olafi Asbjarnarsyni, og var

bréf um það gert í Viðey 2 árum síðar (1489) sbr. ísl. Fornbréfa-

safn VI, 610—611). Fyrir þessi 20 hundruð lét Ólafur hálía jörð-

ina Búland í Skaptártungu með samþykki Önnu Snjólfsdóttur

konu sinnar, er hefur verið sonardóttir Steinmóðs ábóta og

bróðurdóttir Porvarðar, er átti Rögnu. Hefur þvi ekki áður ver-

ið veitt eptirtekt, að Snjólíur þessi er sá ábótason úr Viðey, er

getið er um i Biskupaannálum Jóns Egilssonar (Safn til s. ísl. I,

40) að hafi fallið í bardaga við Englendinga, og borgaður verið

þrennum manngjöldum. Pað hefur þvi verið Steinmóður ábóti,

er í þessum róstum átti við Englendingana, liklega á árunum
1470—1480, en 1481 andaðist hann. Espólin (Árb. II, 115—116) heim-

færir wslagið í Viðeyw til 1490 eða þar um bil, en hyggur þó, að það

hafi orðið nokkru fyrr. Hvort Porvarður Steinmóðsson hafi bú-
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Fyrir utaii hirðstjórana: Arna biskup milda, er fékk

hirðstjórn 1413 og hafði sér sinn fullmektugan Björn

iö i Reykjavik er óvíst, en Ólafur Ásbjarnarson lögréttumaöur

bjó þar lengi, og lifði ekki allskamt fram yíir 1500. Er hans
getið i bréfum 1505 (Fornbréfas. VII, 801) og jafnvel siðar. Son
hans hefur verið Ólafiir Ólafsson lögréttumaður, er bjó i Reykja-

vik 1505 (ísl. Fornbrs. VII, 754). Um sama leyti og hann virðist

og þar haía búið Jón Pálsson, sbr. landamerkjaskrá i ísl. Forn-
bréfas. VII, 458, sem talin er frá þvi um 1500, en mun vera yngri

eða frá 1510—20. Segjast þeir Jón og Ólafur þá vera rúmlega
fimmtugir og eru þvi fæddir um 1460—70, eptir þvi, hve skráin er

gömul. Ormur Jónsson sýslumaður, er bjó i Reykjavik um mið-

bik 16. aldar (f 1564) faðir Narfa og Ögmundar, er þar bjuggu
eptir hann, hefur annaðhvort verið sonur þessa Jóns Pálssonar

i Reykjavik, eða Jóns Ormssonar, sem kemur allopt við bréf i

Viðey fjTÍr og um 1500. Hið fyrra er þó eins sennilegt. Ormur
i Vik og Jón Pálsson, afi Orms i Eyjum, er voru samtima uppi

haía eflaust verið skyldir og sama Orms naínið. Úr þvi kem-
ur fram á 17. öld er ábúendaröðin á heimajörðinni Reykjavik

nokkurnveginn kunn, en þvi verður hér að sleppa. Hversu lengi

atkomendur Ingólfs hafi búið i Reykjavik verður ekki séð. Peir

koma IJtt við sögur, úr þvi Pormóði allsherjargoða sleppir. Por-

móður Skeiðagoði afkomandi hans i beinan karllegg virðist hafa

haft mannaforráð i Arnessýslu, en að hann hafi verið faðir O-

lafs totts föður Erlends sterka föður Hauks lögmanns, eins og

sumir hafa ætlað (sbr. Ártiðaskrár J. P. bls. 240—241) er all-

hæpið og verður ekkert um það fullyrt raeð vissu.

Haukup Erlendsson
lögmaður hefur að sjálfsögðu haft sýsluvöld um Suðurnes um
1307. Hann kom hingað frá Noregi 1306 og sigldi aptur 1308.

Andaðist i Noregi 3. júni 1334 (Sbr. Lögmannatal J. S. Safn til

s. ísl. II, 46—47).

Gpímup Þopsteinsson
Iðgmaður (sjá hér á undan, sbr. II, 435—437) fékk 1343 lén um
Vestfirðinga- og Sunnlendingafjórðung allt til Helkunduheiðar
(Skálholtsannáll: G. Storm bls. 210).

Holtl Þopopimsson
kom út 1346 með hirðstjórn yfir allt ísland. Andaðist 1348. (Safn

til s. ísl. II, 616—617). Mun hafa verið norskur.

Ólafup BJapnapson
hirðstjóri 1350—1353. Drukknaði erlendis nieð Guðmundi Snorra-

syni 1354. (Hirðstjóraannáll: Safn. II, 617-618).
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Einarsson Jórsalafara 1413— 1415, þá Björn dó, voru:

Porsteinn Ólafsson hirðstjóri 1427—28, Einar Porleifsson

1436—37—38, dó 1463, Torfi riddari Arason 1450—56,

dó 1459, Björn riki Porleifsson 1457 til síns dauða 1467.

Porleifur Björnsson og Ólöf stóðu fyrir hirðstjórn 1468

—

69, Þorleifur hirðstjóra fullmektugur 1479, Þorleifur sami

virkilegur hirðstjóri 1479—1481, 1483.

Einar Þórólfsson.

Ætt hans upp eptir er mér ókunn, en sumar ættatöl-

ur segja, að Einar hafi verið sonur Þorleifs hirðstjóra

Björnssonar, laungetinn^).

Kona hans Katrín dóttir Halldórs ábóta á HelgafelH

1480— 1509, deyði um 1511, Ormssonar.

Börn: A. Séra Þórður í Hítardal 1526 og fyr. Hans

fylgikona Þuríður stóra Einarsdóttir, börn:

a. Þórunn fylgdi séra Finnboga á Hoíi í

Vopnafirði fyrir og um 1535, börn

:

aa. Bjarni.

bb. Sturla.

cc. Gróa.

dd. Una.

ee. Margrét.

ff. Solveig.

b. Jórunn kona Þórðar lögmanns Guðmunds-
sonar (sjá Borgarfjarðarsýslu),

Ívar Vigfússon Hólmur eldri

koin út 1352 með Gyrð ívarssyni Skálholtsbiskupi og hafði þá
fengið sýslu frá Pjórsá aiistan og um alla Vestíirði (Gottskáls-

annáll) sbr. II, 257. 1353 hefur hann liklega siglt aptur, pví að

1354 kom hann út með kongsvald (p. e. hirðstjórn) um allt ís-

land; hafði pau völd á hendi til 1357. Andaðist 1371. Átti Mar-

gréti Össurardóttir (sjá hér áður).

Vigfús Ivarsson Hólmur
hirðstjóri frá pví um 1390—1415, dó um 1419. (Sbr. ísl. Fornbrs.

IV, 530-531).

1) Petta er á engu byggt. Um Einar Pórólfsson og ættmenn
hans sjá III, 254—257.
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B. Þorleifur á Hofsstöðum Einarsson^), átti

Kristínu dóttur ríka Torfa sj'slumanns í

Klofa Jónssonar, börn

:

a. Séra Árni-).

b. Sigurður.

c. Ormur á Knerri.

C Orraur, veginn í Viðe}^ 1518 af Erlendi (seinna

lögmanni) Þorvarðssj'ni, átti Ragnheiði dótt-

ur Þorvarðar lögmanns Erlendssonar (sjá

Arnesþing). Ormur bjó í Saurbæ á Kjal-

arnesi. Börn:

a. Halldór átti Þórdísi Ej-jólfsdóttur mó-
kolls, börn:

aa. Eyjólfur sýslumaður (sjá Rangárþing).

bb. Valgerður átti séra Jón í Stafholti

1571, son Egils Jónssonar á Ingjalds-

hóH.

b. Sesselja Ormsdóttir átti Odd 1 Öskjuholti

Tómasson á Borg Oddssonar Sigurðsson-

ar, þ. b.:

aa. Bjarni á Skarði á Skarðsströnd (sjá

Dalasýslu).

bb. Ragnhildur átti fyr Jón á Borg Þórð-

arson á Stað í Súgandafirði og börn.

cc. Ingibjörg.

dd. Katrín.

c. Málfríður Ormsdóttir (al. Margrét).

D. Ingunn Einarsdóttir átti Gísla Jónsson á

Anastöðum og Tjörnum, þ. b.:

a. Séra Jón gamH Adam á Staðarbakka.

Fylgikona Björg, þ. b.;

aa. Sigurður.

bb. Ingunn.

cc. Björn.

dd. Gottskálk.

1) Sjá um Porleií sýslumann á Hofstöðum III, 22—23 n. ra.

2) í*etta er skakkt. Porleifur átti vist engan son með þvi

nafni.
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ee. Gísli, var laungetinn.

b. Einar átti Sigríði Þórarinsdóttur, börn:

aa. Gísli á Ánastöðum.

bb. Ingveldur.

Ingunn átti svo séra Þorstein í Miklagarði

Olafsson prests í Grímstungum Hallssonar

prests i Höfða Ólafssonar, Þriðji maður
hennar var Einar Bessason, þ. b.:

c. Árni.

d. Jón.

E. Ragnhildur Einarsdóttir átti Jón ríka á

Hvanneyri Þórðarson frá Borg^), þ. b.:

a. Sigríður átti Bjarna Þorleifsson frá Stóra-

Skógi Guðmundssonar Andréssonar, þ. b.

:

aa. Þorleifur^).

bb. Þórður, dó barnlaus.

b. Séra Eiríkur í Reykholti um 1547, börn:

aa. Séra Magnús faðir séra Jóns á Hesti

og hans systkina, telst í sumum ætt-

um bróðir séra Eiríks í Reykholti^),

bb. Einar.

cc. Sesselja.

dd. Ásta.

F. Þórunn Einarsdóttir átti fyr Jón Torfason,

b.laus. Svo Björn Jónsson á Eyvindará

eystra, börn:

a. Jón átti dóttur Eiríks Árnasonar, barnlaus.

b. Þórður á BustarfelH átti Guðlaugu dóttur

Eiríks sýslumanns Árnasonar, þ. dóttir:

aa. RagnhilduráttiBjörn s^^slumann Gunn-

arsson (sjá Múlaþing).

Einar Þórólfsson bjó á Hofsstöðum, var stórbóndi, og

gerðist umboðsmaður hirðstjórans Ambrosíusar IHiqvod

1491—2—3. Hefur hann þá Hklega haft yíirumsjón eða

sjálfur haldið GuHbringusj'shi og fleiri sýskir. Aptur gerð-

1) Sbr. III, 402—403.

2) II, 285.

3) Þaö er réttara, sbr. III, 257. Magnús var ekki prestur.
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ist Einar umboðsmaðiir hirðstjórans Hans Ranzows 1510

—

11, þvi 1511 kvittar Einar Björn á Reykhólum Þorleifs-

son fyrir skreiðargjald nokkuð til Diðriks Pinnings. Eng-

ar dóm.araaðgerðir hef eg séð eptir Einar. En að hann

hafi sem umboðsmaður haft víða sýsluvöld þau árin er

Hklegt. Einar var maður auðugur og haldinn höfðingi á

sinni tíð. —

Vigfus Erlendsson.

(Sjá um hann við Rangárþing). Hann gerðist hirð-

stjóri árin 1507—8—9, og hefur hann þá hklega setið á

Bessastöðum og sjálfur haldið Kjalarnesþing ásamt fleirum

sýslum, því optast höfðu umboðsmenn sjálfir að minnsta

kosti Gullbringusýslu, þó þeir létu aðra tíðum vera sína

umboðsmenn.
Eptir Vigfús finn eg ekki íslenzka hirðstjóra eða þeirra

umboðsmenn utan áðurnefndan Einar Þórólfsson 1511 og

Ögmund biskup 1531— 1536, að nokkru leyti af sjálfboðn-

um myndugleika, annaðhvort sem hirðstjórar eða þeirra

umboðsmenn. En hverjir þá voru sem sveinar þeirra í

Kjalarnesþingi finn eg ekki.

Þorvarður Erlendsson.

(Sjá uni hann við Arnesþing og Vöðluþing). 1505

kallast hann sýslumaður í Kjalarnesþingi og lætur þar

ganga dóm um vígsbætur^),

Jón Árnason

nefnist sýslumaður í Gullbringusýslu í dómsbréfi 1535 um
að hálf veiðin i Elliðaá tilheyri Viðeyjarklaustri-).

1) Sbr. Fbrs. VII, 800—802 (Varmárdómur).

2) Bréf petta er gert i Laugarnesi föstudaginn eptir Katrinar-

messu (26. nóv.) 1535 eptir dómnefnu Alexiusar ábóta og skipun

Ögmundar biskups (Á. M. 238 4^ fol. 18b). Par er Jón Árnason

beinlinis nefndur wsýslumaður i Gullbringusýsluw. í bréfi gerðu

i Hafnarfirði 23. júní 1536, skrifuðu i Vik á Seltjarnarnesi 7. júH

s. á. um jörðina Hlið í Eystrihrepp, er nefndur Jón bóndi Arna-

son, sem eflaust er sami maður og Jón Arnason sýslumaður.

Hann mun og koma optar við bréí um pessar mundir. Hefur

liklega verið af ætt peirra Xcsniaiina.
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Diðrik von Mynden^.
Hann var danskur, hafði j'misleg umboð á Bessastöð-

um frá 1529. Honum veitti hirðstjóri Claus v. Mervitz

6. nonas júlii^) 1539 sitt fullt umboð yíir íslandi, befalar

honum klaustrið í Viðey, svo sem réttum ráðsmanni garðs-

ins á Bessastöðum, og veitir honum og unnir kongsins

sýslu Gullbringuna^), svo sem fullmektugum sj'slumanni

ber að hafa allt til næsta Öxarárþings. Hann var veginn

1539 (sjá Hirðstjóraannál og Arbækur).

Pétur Einarsson.

Faðir: Séra Einar á Staðarstað Ölduhryggjarskáld

Snorrason ofíicialis millum GilsQarðar og Botns-

ár í Hvalfirði; hafði hann tekið Staðarstað fyrir

1500, en sleppti honum til Marteins sonar síns

nálægt 1536, deyði sjálfur 1538.

Móðir: Ingiríður Jónsdóttir, systir Stefáns biskups. Ingi-

ríði hafði fyr átt Jón smiður Auðunnarson á

Öndverðarnesi. Erlendur, Nikulás og Magnús

voru þeirra börn, en með Einari presti átti

Ingiríður Martein biskup, Pétur, Brand, Niku-

lás, Þorvarð, Guðrúnu og Guðlaugu, sem gipt-

ist enska Robert.

Kona: Ingiríður, (systir Daða í Snóksdal), Guðmunds-
dóttir Finnssonar á Ökrum syðra, er kallaður

var Laga-Finnur. Ingiríður hafði áður fylgt

Ólafi presti í Hjarðarholti, er seinna varð Stranda-

sýslumaður (sjá þar).

Barn: A. Katrín átti Asgarðs-Teit (sjá Dalasýslu)*).

Pétur Einarsson er borinn um 1514; ólst hann upp

með föður sínum, en fór utan til Danmerkur 1530 og til

1) Sumstaðar nefndur ))van Mindenc eða ))van Minnenw, sem
€f til vill er réttara.

2) P. e. 2. júli.

3) Paö mun vera i fyrsta skipti, sem þetta nafn Gullbringur
kemur fyrir í bréfum. GuUbringusýsla er nefnd í bréfinu 1535.

(Sjá aths. hér á undan bls. 92).

4) II, 642—645.
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Wzkalands, numdi þar Lutheri kenningar að menn meina.

Kom út 1535, þá völd Ögmundar biskups voru sem mestr

flykktust ungir og efnilegir menn þá til biskups Ögmund-
ar, sem hafði um þau ár mest riki hér á landi, veitti léni

þeim hann vildi, og gaf gjaíir mörgum þeim, er manns-

mót var að til að gera þá skuldbundna sér. Pétur gaf

sig til Ögmundar biskups þá út kom, því hann áleit það

næsta veg til valda; var og biskup til hans allvel. Vegna

yfirdrottnunar biskups undi Pétur ekki þar yfir 2 ár og

gaf sig úr hans þjónustu 1537.

Þá var Claus von Mervitz hér hirðstjóri og gaf Pétur

sig til hans, og þá hirðstjórinn fór utan, setti hann aptur

umboðsmann sinn Diðrik af Mynden, og fékk honum Pét-

ur til styrktarmanns 1538; meinast þá að Pétur liafi fyrst

haft Kjalarnesþing í Diðriks-umboði og gefið honum á-

vísun yfir Viðeyjarklaustursjarðir, sem ráða má af bréfi

Ögmundar biskups, að liann hafi verið skrifari þeirra

dönsku:

))En sakir þess, að þú Pétur Einarsson, hefur roíið

þessa trúlofun við oss, og samnetjast þessum bannsettum

mönnum, sem svoddan ógerninga liafa gert þvert á móti

guðs lögum og lands. Hér með liefiir þú skrifað umboðs-

bréf yfir Viðeyjarklaustur og öllum þess peningum, þvert

á móti guðs lögum og manna, því setjum vér þig í liið

sterkasta bann og forboð, og fyrirl)jóðum þér að hafa

nokkra handtéring með annað kristið fólk fyr en þú kem-

ur til . . og yíirbótar((^).

1539, þá Alexíus ábóti í Viðey hafði heiman riðið í

fardaga-úttekt, og fátt manna var eptir í klaustrinu, kom
Diðrik með alla sína menn á livítasunnumorgun um sól-

arupprás til Viðeyjar, barði og lirakti lieimamenn og rak

þá á braut, settist sjálfur í klaustrið; var þar rænt 20

kúm, 120 ám, 80 hestum íiska og mörgu öðru. Þar eptir

fór Diðrik austur, og ætlaði að taka klaustrin, en í þeirri

ferð var Diðrik veginn með öllum fylgjurum sínum. Ekki

1) )>Peir sem gáfu sig til biskups þjónustu uröu að vinnaeið,.

að hlýðnast öUum skipunum biskups, og ei frá honum fara án

hans lcyfis, par til miðar áður ritað«. (Atliugasemd Boga Bene-

diktssonar). —



95

var Pétur þá í þeirra flokki, og óvíst er, hvort hann næsta

árið, 1540, hefur haldið lénum sínum, því ríki bisk-

upa var þá svo mikið, að þeir létu dæma hirðstjórann

frá embætti sínu, og hafa þá sjálfir ráðið flestum lénum.

Snemma vors 1541 kom út Kristopher Hvitfeld með tvö

herskip, lét fanga Ögmund biskup, setti Pétur Einarsson

til kongsfógeta og lét hann hafa kongsumboð yfir allt

land, og var liann harður, að halda öllum þeim jörðum

undir konung, sem Ogmundur biskup hafði bæði með
réttu og röngu undir sig tekið. Eptir það Claus Mervitz hafði

tekið Viðeyjarklaustur, fór Pétur utan haustið 1539, kom út

1540, ætlaði þá Ögmundur biskup að bannsetja Pétur, en

kom því ei við, þá Pélur var utan farinn, hafði og öðru

að gegna, þá Pétur kom út. Eplir skipun tók Pétur Við-

eyjarklaustur 1542, með þess jörðum undir konung, bjó

hann sjálfur í Viðey og lét niður rífa klausturhúsin og

gerði þar kamar svoleiðis, að ræsið frá honum lá til

kirkjugarðsins; gerði sem mest til vanvirðu hinum forna

sið, en styrkti af alefli nj'ja siðinn, færði og Lúthers

fræði til íslands.

1542 eða 1543, (sem aðrir meina), tók Pétur Helga-

fellsklaustur, og var það afhent Daða sýslumanni í

Snóksdal Guðmundssyni fyrir lítið afgjald. Pétur hafði

þá margt að annast, 1548 gerðist Pétur ráðsmaður i

Skálholti, þá Marteini biskupsefni var það afhent; þar af

setti Jón biskup Arason usa við honum, að hann varði

Skálholt fyrir biskupi og sonum hans.

1550 fór hann utan og kom út 1551 með Otta Stígs-

syni og var 1551 í Oddeyrardómi og þá enn fógeti. Frá

1541 til 1545 mun hann í sífellu hafa haldið Kjalarnes-

þingtil þess Eggert við tók. 1552-tók hann Reynistaðar-

klaustur með 16 rd. specie afgjaldi og að fæða nunnurn-

ar. Hann frásagði sér það klaustur 1553. Um 1554 keypti

hann Arnarstapa, settist þar að og húsaði þar mjög vel.

1560 tók hann Þórnesþing (Snæfellsnes-, Hnappadals- og

Dalasj'slur) og 1561 Helgafellsklaustur. í Dalas}^slu var

Eirikur í Ásgarði hans umboðsmaður 1562. Eptir marg-

falt andstreymi og stundum með óréttvísri aðferð fyrir

Dani, var hann áklagaður og frá öllum völdum settur
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1563, Fundu þeir margt til um hans aðgerðir. Þó var

það helzta, að hann hefði logið út frá konungi Arnarstapa,

einhverja beztu plógsjörð, fyrir ekkert; var gerð þar um
svo mikil gangskör, að Pétri var ekki óhætt. Bað þá Mar-

teinn bróðir hans og fleiri honum friðar, og með því hann

réði það af, að taka prestsvígslu að Hjarðarholti í Dölum,

slapp hann frá föngun, en Stapi var af honum tekinn. Þó
fyrir góðra manna tillögur var honum gefm Elliðaey 1565

fyrir húsabyggingar á Arnarstapa. 1564 gerðist Pétur

prestur að Hjarðarholti; var hann þá orðinn sjóndapur og

brúkaði gleraugu; þótti það hér á landi nj-ung.

Sumir rita, að Pétur hafi verið sextugur, þá hanntók

vígslu, aðrir að hann hafi verið fimmtugur og það meina

eg sannara. Hafði hann þá týnt helgum fræðum, en var

þó þar eptir við prestskap í 14 ár; því hann numdi til

hHtar, svo ei var yíir klagað. Prestsembættisverkum og

Hjarðarholti sleppti hann eptir sumra sögn 1578. En
prestaannáll telur hann hafa prestakallinu haldið til þess

1581. Pétur var prófastur yfir Vestfjörðum og visitator

biskups Gísla 1580. Ei íinn eg ritfært nær Pétur deyði,

en ráða er að hann hafi lifað 1581. Pétur hafði verið við

margt brugðinn og mesta mikilmenni af sjálfum sér; hann
hefur og verið vitur maður. Honum er eignuð svo köll-

uð Pétursorða, er hann skyldi hafa sett í Skálholti, þá

hann var þar ráðsmaður.

1550 ritaði kongur Friðrik þriðji Pétri og Daða, að

taka biskup Jón, og 1551 skipar kongur Pétur til fógeta

f\TÍr norðan og umsjónarmann Hólastóls.

Erlendur Þorvarðsson.

(Sjá Árnesþing). ^leinast Erlendur hafi haldið 1544

Kjalarnesþing eða haft þar dómaraembætti í Gullbringu-

sýslu téð ár, þó ei fullvíst^).

Eggert Hannesson.
Faðir: Hannes hér hirðstjóri 1515— 1524, (en ásamt

1) Hann lét dóm ganga á Býjaskerjum 11. sept. 1539 um yfir-

gang enskra manna á íslandi, en það getur vel veriö lögmanns-
dómur.
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Tyla 1518— 1522), son Eggerts Eggertssonar

riddara og lögmanns í Víkinni í Noregi. Hann
var lendur maður og lögmaður í Víkinni í Nor-

egi; var fyrir óvenjulega framgöngu mót svensk-

um af kong Hans með aðalsfríheitabréíi dat.

Nyborg 1488 gerður riddari fyrir sig og sína

erfingja með skjöld og hjálm. Var á hjálmin-

um hálfur einhyrningur í blám feldi og eins á

skildinum. Hannes hirðstjóri hélt þeim frí-

heitum. Er því furða, að dótturson Eggerts,

Jón sýslumaður eldri Magniisson, sótti um og

fékk kongs-staðfesting 1620 upp á aðalsbréf

Björns riddara Þorleifssonar. Þetta aðalsbréf

staðfesti Kristján þriðji í Flensborg anno 1551

við sonarson hans Eggert Hannesson. Hannes fór

utan nálægt 1530 með konu sína Guðrúnu og sum
börnin, og dó um 1532. x\ðrar sagnir eru, að

Hannes hafi fundizt dauður í náðhúsinu á

Bessastöðum, og að Tyle, sem fyr var hirðstjóri,

(hvern Hannes lét vega fjTÍr rán), haíi honum
að bana orðið. Hafi Hannes dáið sem fyr segir,

hefur hann þá verið kominn frá Hamborg.
Móðir: Guðrún dóttir Björns s\'slumanns í Ögri Guðna-

sonar s^'slumanns .lónssonar sj'slumanns As-

geirssonar; nefnd Guðrún giptist fyrst Bjarna

Andréssyni Guðmundssonar, og átti með hon-

um eina dóttur, Solveigu (sjá Dalasýslu). Hann-
esar og (iuðrúnar börn voru: 1. Kggert. 2.

Björn. 3. Hannes. 4. Katrín. 5. Margrét. 6. Guðrún.

Eptir dauða Hannesar kom Guðrún út; bjó

þar eptir lengi á Núpi i Dýrafirði og deyði þar

1563 á 74. aldursári.

Kona fyrsta: Sigríðin- dóttir Þorleifs s\'slumanns Grímsson-

ar á Möðruvöllum. Þau áttu saman nokkur

börn. Sumir skrifa, að Eggerl og Sigriður hafi

gipzt 1551. Eggert taldi sér til giptingar 3 hndr.

hndr. og 26 hndr. betur. Sigríður deyði 1554 af

i)arnsförum, og siðan börn þeirra, sem þá voru

á líli. Erfði svo Eggert þau börn sín.
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Hjákona Eggerts, sem hann hélt við, áður en hann gipt-

ist sinni fyrstu konu, var Sesselja Jónsdóttir

Þorhjarnarsonar frá Sæbóli^) vestra. Nokkrir

segja hann hafi gipst téðri Sesselju eptir dauða

Sigríðar fyrstu konu sinnar, því kongsbréf fékk

hann 1564 til að mega giptast henni, en hún

dó af barnsförum nokkru seinna. 1556 aíleysir

GísH Jónsson, síðar biskup, Eggert fyrir barn-

eignir hans með Sesselju.

Það er sögn, að 1546 hafi Eggert haldið Isa-

Qarðarsýslu og ferðast um hana; gisti á Sæbóli

hjá Jóni, sem þar bjó. Hans yngri dóttir Sess-

elja var þá heima, en Ragnhildur komin til

séra Þorleifs á Reykhólum. Sesselja hafði verið

fríð og mannvænleg. Hafi Eggert látið hana

hvíla hjá sér og tekið hana með sér suður, þá

hann hélt Kjalarnesþing; hafi hann átt með
henni Ragnheiði 1548 og Björn um 1549; giptst

svo Sigríði um 1551, hún dó 1554. í millitíð

átti Sesselja barn með Guðna, svo með Egg-

ert 1556. — Þá Eggert giptist Sigríði Þorleifs-

dóttur, sló Sesselja sér saman við Ara Þormóðs-

son og átti barn með honum. Hann Aar ná-

skyldur Eggert. Því hélt Eggert, að hann mætti

ei ekta Sesselju; tók hana þó til sín eptir dauða

Sigríðar 1555 og sótti um kongsleyíi 1558 að

ekta hana; dró þó að giptast henni. Sesselja

vildi sem fyrst ekta Eggert, en hann dró það

1) í ísl. sagnaþáttum I, 45—51 (sérprentun úr Þjóöólíi), er frá-

sögn um pað, hvernig Eggert komst i kynni við Sesselju, og er

sennilegt, að hún sé sögulega rétt. Sigurður Ormsson (sbr. III,

19) sá er meðgekk börn þau, er Eggert átti með Herdisi Þor-

leifsdóttur, átti Guörúnu dóttur Eyjólfs Jónssonar á Hjalla og
Asdisar Pálsdóttur, systur Ögmundar biskups. Það sést af bréf-

um, svo að^það er rétt, sem segir i ísl. sagnaþáttum bls. 52, að
Sigurður hafi átt systurdóttur Ögmundar biskups, en þá er eg

reit aths. við III, 19, var mér ekki kunnugt um nafn konu Sig-

urðar Ormssonar. Pað er þessi Guðrún, sem séra Jón Egilsson

getur um i Biskupaannálum (Safn til s. ísl. I, 74), en segist ekki

numa nafn hennar.
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til þess hún var komin að falli; því sagði Sess-

elja við hann: wVar nú belra en áður?(( Sumir
segja, að Sesselja hafi legið á barnssæng, þá
Eggerl giptist henni. Sagt er, að Eggert hafi

haldið heimihsprest, er þá var venja ríkra.

Systur Sesselju voru: Ragnhilduri), barnamóðir

séra Þorleifs á Reykhólum og Guðlaug, barna-

móðir séra Indriða í Kálfanesi.

Börn: A. BJörn dó utanlands ógiptur. Skaut sig í hel

af óvilja. Launson hans:

a. Olafur átti Ingveldi dóttur Þorláks sýslu-

manns Einarssonar (sjá ísafjarðarsýslu).

Eggert lögmaður Hannesson gaf afkom-

endum Björns í löggjöf : Lambeyri, Suð-

ureyri og hálfan Sellátur í Tálknafirði.

B. Þorleifur fór utan, þá hann var á unga aldri.

Spurðist aldrei til þess skips.

C. Jón kallaður Murti, vænn maður, kom sér

vel. Hann vó Jón Grímsson í Síðumúla 1570,

varð því útlægur; fór til Hamborgar, gipt-

ist þar og átti 2 sonu: Arna og Eggert, sem

aldrei komu til íslands. Jón tjáist að hafa

orðið bráðkvaddur, þá hann var að telja fisk.

D. Ragnheiður átti Magnús sýslumann Jóns.«ion

í Ögri og Bæ (sjá Barðastrandars\^slu).

Kona þriðja Eggerts var Steinunn Jónsdóttir, barnamóðir

séra Björns Jónssonar biskups Arasonar. Þau

voru barnlaus og skildu.

Ragnhildur Jónsdóttir, systir Sesselju barna-

móður Eggerts lögmanns, hafði verið að ráði

með séra Porleifi á Re^^khólum Björnssyni og

átti með honum dóttur, sem hét Herdís. Hún
fór á unga aldri til Eggerts lögmanns; átti þar

dóttur að nafni Sesselju. Var hún nefnd Sig-

urðardóttir og giptist seinna Bjarna á Brjáns-

læk, syni séra Björns á Melstað Jónssonar bisk-

ups Arasonar. Fastnaði Biarni Sesselju Eggerts-

dóttur; er ekki getið, að Eggert lögmaður hafi

haft á móti því (sjá þeirra börn við Stranda-

1) Þetta raun ekki rélt (sbr. II, 595).
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sÝslu). Herdís átti seinna Jón Tindsson; gaf

séra Þorleifur dóttur sinni Miðhús í heiman-

mund, og fól Eggert lögmanni umsjón hennar

og annara barna sinna fjárforræði.

Eptir það Eggert var farinn til Hamborgar,

er mælt hann hafi gipt sig konu, sem haíi

heitið Arnguður, og þau hafi ei átt börn. —
Eggert var borinn nálægt 1518; ólst upp með foreldr-

um sínum og fór utan með þeim 1520. Kom út með

móður sinni 1531, og var þar eptir opt í förum. Var hjá

Gissuri biskupsefni 1538 og fór utan með honum 1539, og

með Gissuri biskupi var hann utanlands 1542. Varð þén-

ari og skrifari Kristófers Hvítfelds og fór með honum ut-

an. Varð 1544 áhangandi Otta Stígssyni. Það er mein-

ing, að hann hafi tekið Kjalarnesþing eptir Pétur Einars-

son, því ritfært er hann hafi haldið Gullbringusj'slu 1545,

(en Pétur þá Kjsarsýslu). Hélt Eggert þá og Bessa-

staði; hafði bú í Viðey, lét Sesselju fylgikonu sína vera

þar fyrir búi, en sjálfur bjó Eggert í Nesi við Seltjörn 1551.

í dómi þeim, er hann 1552 lét ganga á alþingi um bana

nienn Kristjáns skrifara, kallast liann kongsumboðsmaður,

fógeti og liöfuðsmaður yíir allt Island. Var hann þá í

miklum uppgangi; er og ritað liann haii lialdið jafnframt

þessu Þorskafjarðarþing, og haft Björn i)róður sinn þar

fyrir umljoðsmann. Það er víst, að 1548 liélt liann Þorska-

íjarðarþing (Barðastrandar- og Isafjarðarsýslur), því hann

lét þar þá dóm ganga, og annan fyrri, 1545, á Mosvöllum

yíir þvi, að þeir l)ræður Olafur og Sigmundur Gunnars-

synir fóthjuggu Brvnjóif Jónsson; urðu þeir litlægir etc.

Þó segir sumstaðar, að sá dómur liaíi ei fram farið fyr

en 1548. Þetta ár, 1548, var Ragnheiður dóttii- lians bor-

in í Viðey. 1550 fór Eggerl utan, en setti umlioðsmenn

yfir léni sín. 1551 kom hann út, og ^ar af konungi gerð-

ur umboðsmaður liirðstjórans Páls Hvítfelds; hélt hann

þeim völdum til 1554 ásamt Þorskafjarðarþingi. 1554

fluttist hann frá Xesi að Saurbæ á Rauðasandi, en hans

umboðsniaður Björn bróðir hans ætlaði að flytja frá Saur-

])æ að Nesi sjóveg og týndist í þeirri ferð. Björn hafði

þá haldið Hvanim í Hvanmissveit riini 4 ár af tiUilutun
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Daða sj'slumanns í Snóksda), sem sleppti honum 1550, þá
hann tók Staðarhól. Björn átti Þórunni dóttur Daða (sjá

þeirra afkomendur við Snæfellsnessj^shi). Flest börn Björns

voru annarsstaðar að fóstri og tj^ndust því ekki með þeim
hjónum.

1558, þá Daði frásagði sér Helgafellsklaustur og s}'slu,

tók Eggert það, en sleppti því 1560,

1553 missti Erlendur lögmaður á Strönd lögsögn;

gerðist Eggert þá lögmaður í hans stað sunnan og austan.

Kongsveitingarbréf Eggerts dat. 1554 með Arnessýslu i lög-

mannskaup, Sama ár missti Ormur Sturluson lögdæmið
norðan og vestan, og tók Oddur Gottskálksson það, en

drukknaði í Laxá í Kjós 1556; gerðist þá Páll á Hlíðar-

enda lögmaður í hans stað norðan og vestan. En til

hægðar hvorutveggjum höfðu þeir Eggert lögdæmaskipti

og tók Páll lögsögn sunnan og austan, en Eggert norðan

og vestan 1556.

1555 byrjaði Arni Gíslason arfaþrætumálið gamla, sem
Björn sýslumaður Guðnason og margir fleiri áttu þátt í.

Var dæmt á alþingi, að þeir báðir skyldu frambera málið

fyrir konung, Arni gat fengið þá meðkenning Jóns lög-

manns Sigmundssonar, er Stefán biskup Jónsson hafðí

annaðhvort upp á hann logið eða af honum pyntað, þá

hann leysti hann úr banni, að hann hefði dæmt rangan

dóm í þvi máli, og fór utan með hann 1555, en Eggert

fór hvergi; vann því Arni málið eptir kongsdómi; þar með
fékk Árni sér veitta ísafjarðarsýslu, að vísu norðurpartinn,

og kongsjarðir þar í léni 1556, einnig jarðir Ögmundar
biskups, sem Eggert hafði haft. Hélt Árni ísafjarðarsýslu

til þess hann tók Húnavatnsþing 1558 og Þingeyrarklaust-

ur. (Sjá um þeirra mál við Barðastrandarsjslu). Loks

sættust þeir á alþingi fyrir beztu manna milligöngu 1560.

1558 fékk Eggert hjá Knúti höfuðsmanni Steinssyni bréf

fyrir Snæfellsnessj'slu og Helgafellsklaustri, einnig nýja

veiting fyrir ísafjarðarsj'slu og lögdæmi norðan og vestan,

kongsveiting af 24, apríl 1558 og aptur af 28. marz 1560.

Skyldi hann hafa í lögmannslaun Barðastrandarsýslu. Snæ-

fellsnessj'slu og Helgafellsklaustri meina eg hann hafi sleppt

1560, en ísaQarðarsýsIu hélt hann um hríð. — Hvort hann
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hefiir haft Dalasýslu að veiting 1558—60 er óvíst, en hafi

svo verið, hefur hann sleppt henni 1560.

1560 arfleiddi Eggert við Núpskirkju í Dj'rafirði sín

IViUuborin börn: Björn, Þorleif og Ragnheiði. Björn skaut

sig, sem fyr er sagt, af ógáti til bana; átti þó þá hfandi

launson, liverjum Eggert gaf seinna Lambeyri, Suðureyri

og liálfan Sellátur. Þorleifur fór utan og spurðist aldrei

til þess skips. Ragnheiður giptist Magnúsi sj'slumanni

Jónssyni og átti fjöhiienna afkomendur. Tók Eggert 1563

Magnús fyrir sinn umboðsmann, og varð hann ágætur

maður. 1563, þá Páll Stigsson keypti af Vigfúsi sj^slu-

manni Þorsteinssyni brennisteinsnámurnar, tók hann háha

Þingeyjarsýslu af Magnúsi og fékk hana Vigfúsi, en nokkra

ára afgjald sýslunnar var betalingur fyrir námurnar. Magn-

lis fór þá vestur til Eggerts.

Fjárgæzlumaður mikill var P^ggert, og keypti mikið

jarðagóz í ýmsum stöðum, sem lengi liélzt í ætt hans,

1557 seldi Guðrún eldri Björnsdóttir á Brjánslæk á Barða-

strönd þá stödd, syni sinum Eggert lögmanni: Lokinhamra

24 hndr., Dalsdal 12 hndr., Selvog 12 hndr. Hér á móti

fékk Eggert Guðrúnu : Tungu í Patreksíirði, í Örlygshöfn

20 hndr., Kirkjuból í Mosdal 12 hndr., Skóga 12 hndr.,

Gillastaði í Króksfirði 12 hndr. Guðrún áskildi, að 20

hndr. í Lokinhömrum skyldu koma fyrir Tungu. Hún
gaf og Margréti Hannesdóttur, dóttur sinni, og hennar erf-

ingjum til æfmlegrar eignar, að hafa tolllaust skip í Lokin-

hömrum. Hún áskildi sér og alla afgipt af téðum sínum

seldum jörðum sína daga, en Eggert skyldi hafa umboðið
sem eigari og afgipt sína sér seldu jarða. — 1555 skiptu

þeir Grímur Þorleifsson á MöðruvöIIum og Eggert lögmað-

ur eptirskrifuðum jörðum á Þingvelli miðvikudag næstan

íyrir Pétursmessu og Páls. Eggert lögmaður fékk Grími:

Kaupangur 60 hndr., Kroppsstaði 20 hndr., Fífilgerði 20

hndr., 1 Eyrarlandi 20 hndr., Leifsstaði 20 hndr., allar í

Eyjafirði, Hvamm í Ölfusi 30 hndr., og hér að auk 32

kúgildi. Grímur fékk þar fyrir Eggert þessar jarðir: Ball-

ará 50 hndr., Svíney 30 hndr,, Víghólsstaði 24 hndr., all-

ar á Skarðsströnd, 24 lindr, jörð vesturá Mjrum, Ketilsstaði

30 hndr., Alptárbakka 12 lindr,, og með þessum 6 jörð-
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uni 32 kúgildi etc, Eggert gerði við ýmsa miklu fleiri

jarðakaup. 1566 dæmdi Eggert sem lögmaður um Möðru-
vallaarf, að seinni börn Þorleifs Grímssonar skyldu eptir

tiltölu taka arf við hans fyrri börn, svo að Qórmennings-

mægðir hans og konu hans stæðu þar ei fyrir.

1568 kom Ormur Sturluson út með lögdæmið norðan

og vestan, og hafði fengið Barðastrandarsj'slu 1 lögmanns-

laun; fór til alþingis að segja lög, en Eggert mótstóð hon-

um, brá brígslum, hélt lögmannsembætti og SN'slunni fyrir

honum. Stefndi Ormur þá Eggert lögmanni fyrir konung

og fór utan, en Eggert fór hvergi, og skrifaði þar um
ekkert, en gaf Jóni sj'slumanni Marteinssyni að standa

fyrir sínu máh; tjáist Jón hafa því ei mjög framfylgt ut-

anlands. 1569 kom út höfuðsmaðurinn Kristófer Walchen-

dorph; meðal annars skyldi hann prófa ákærur þær, er

komnar voru milh Orms og Eggerts. Svo bar til, að skip

það, er höfuðsmaðurinn kom á, rak fyrir Vestíirði nálægt

Bæ, þar Eggert bjó. Fór höfuðsmaðurinn þar frá skipi

til Bæjar; tók Eggert við honum mæta vel, dvaldi höfuðs-

maðurinn þar hjá honum nokkra daga. Lagði Eggert

honum til hesta og fylgdarmenn til alþingis og fylgdi hon-

um sjálfur suður, túlkaði mál sitt og bróðurbarna sinna,

(þvi Staðarhóls-Páli var eignað, að vilja koma fé Daða

undir kong). Þá þeir komu suður í Saurbæjarsveit, vildi

höfuðsmaður heimsækja Staðarhóls-Pál á hans garð; (var

Páll þá ei fyrir löngu út kominn og n^iega fluttur að

Staðarhóli); kom hann ásamt Ormi út, og hafði fengið

kongsverndarbréf. Mýrótt er heimreiðar að Staðarhóli;

fékk Eggert kunnugan mann til fylgdar, og bað hann fara

hvert fen af öðru. Hann gerði svo, og veltust menn og

hestar um. Þá þar kom var Páll ekki heima, og enginn

viðbúnaður. Spyr þá höfuðsmaður að stofu Páls. Egg-

ert lést ei vita utan af tópt einni, 1 hverri hann kj'nni

máske að byggja stofu seinna. Virti höfuðsmaður þá Pál

flest fyrir skrum og raup. Þá til alþingis kom, lét höf-

uðsmaður Orm lögmann taka lögmannsembætti, og setti

undir hans og lögréttunnar dóm um mál Daða; þá voru

allir hræddir fyrir kongsvaldinu, og þó engar sakir væru

frambornar móti honum, þá dánum, utan svokallaðar hór-
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dómsbarneignir hans, voru erringjum Daða dæmdar bætur

til kongs 500 rd. specie; samþykkti Ormur lögmaður þann

dóm 7. júli 1569. Galt Eggert lögmaður þær ídæmdu bæt-

ur og tók seinna þar fyrir Sæból á Ingjaldssandi. (Ann-

arsstaðar er ritað : 1567 þann 25. júlí er dagsett á Bessa-

stöðum kvittering Eggert lögmanni gefin fyrir 500 rd. specie

til útlausnar fé Daða; (mun eiga að vera 1569)).

Þetta ár missti Eggert lögsögu; voru þá borin sátt-

mái af Gísla biskupi og öðrum millum Orms og Eggerts,

svo þeir urðu sáttir að kalla. Meina eg að Eggert héldi

þá Barðastrandarsýslu upp á reikning við Orm næstfylgj-

andi ár; þó er það óvíst hvernig samdist. 1569 setti

Walchendorpli Eggert til að gegna lögmannsverkum sunn-

un og austan, því Páll á Hlíðarenda var sjúkur og komst

ei til þings. 1569 endurnýjaði Walchendorph Eggerts veit-

ingu fj'^rir ísafjarðarsýslu, og skipaði honum prófastsdæmi

um VestQörðu.

Vm þessar mundir giptist Eggert Steinunni, sem áð-

ur hafði fylgt séra Birni á Melstað, og átt með honum
mörg börn (sjá StrandasSslu), og með Ólafi frá Geitaskarði

eina dótlur (sjá Strandasýslu). Ekki áttu þau Eggert börn

saman, féll og ekki ásamt; fór hún því frá Eggert til Guð-

rúnar dóttur sinnar í Snóksdal og deyði þar mjög öldruð

(sjá um Guðrúnu og hennar afkomendur við Snæfells-

nessýslu).

Ari Andrésson hafði til vináttu við Ögmund biskup

gefið Saurbæ á Rauðasandi fyrir beneficium undir Skál-

holtskirkju, en þá Ari dó fyrir 1540, hafði biskup tekið

þann stað, og gefið sveini sínum Sigurði Ormssyni, (en

fékk þó Skálholtskirkju þar fyrir aðrar jarðir). Sigurður

fékk Erlingi frænda sínum Gíslasyni Bæ. Jón og Ormur
synir Erlings erfðu hann, gerðust sveinar Eggerts lögmanns

og seldu honum Bæ. En Jón Grímsson þóttist eiga brigða-

rétt til hans; af því kom sundurþykki millum Eggerts lög-

manns og Jóns, svo Jón var veginn í Síðumúla 1570 (sjá

þar um Mýrasýslu). Þetta varð til óhróðurs Eggert lög-

manni, þar honum voru kennd völd þess, þó það vitnað-

ist ekki. Þórður lögmaður dæmdi um vígið, og varð Jón

murti son Eggerts útlægur; fór til Hamborgar 1570 og kom
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ei út síðaii. 1571 var Eggert af kongi boðaður utan. 1572

eða 1571} missti Orniur lögmaður aptur lögmannsdæmið

;

tók þá Eggert enn Barðastrandarsýslu til fullrar veitingar,

en tengdasonur hans Magnús hafði þá að vísu norðurpart

ísaQarðarsj^slu, og um tima StrandasN'shi. Sat þá Eggert

að völduni í Bæ; hðu svo fram stundir.

1578 dag 12. maí var Jóhanni BuchhoU skipað af

kongi, að láta Eggert fara utan, hvað hann gerði, en Egg-

ert kom út 1579; hafði þá fengið leyfi að láta uppsigla

Skutulsfjörð og Dýrafjörð og njja veiting fyrir Barða-

strandarsýslu dat. 12. des. 1579. 1579 var Eggert rænd-

ur af reyfurum (ránsmönnum frá Stade). Sótti hann kong

um hjálp og fór utan samsumars. Fékk hann nokkra

rélting sinna mála; ránsmennirnir urðu uppvísir og hengdir.

1580 kom Eggert út; bjóst þó aptur til utanferðar og að

búa í Hamborg; fékk hann þá dótturmanni sínum, Magn-

i'isi prúða, alll sitt jarðagóz, sem var sjö hundruð hundr-

aða og þrjátíu hundruð, fyrir utan það, sem hann hafði

gefið dóttursyni sínum Birni, Bæ í tannfé, og Olafi laun-

syni Björns sonar síns Lambeyri, Suðureyri og hálfan Sel-

látur. Tók Eggert sér far með Vatnsfjarðarskipi. Við

burtför sína hafði hann boð inni; voru þar viðstaddir

margir ætt- og tengdamenn hans; veitti hann ölhmi kapp-

samlega og þar voru drykkjur stórar. Fylgdu þeir hon-

um á skipsfjöl og kvöddu hann þar í hinnsta sinn. Þá

kvað hann:

Eitt sinn kemur endadægur,

aHra lýða um síðir,

svo er enginn sikling frægur,

að sínum dauða' ei kvíði.

Hann komst hikkulega lil Hamborgar til sonar sms;

hafði hann um mörg fyrirfarandi ár sent þangað vörur,.

svo mæh er hann hafi þar á rentu haft tvíkleyft við jarða-

góz hér, og haíi af rentunum Hfað sem stórherra. Sögn

er, að hann hafi þar gipt sig borgaradóttur ríkri, ei hafi

þau barn átt; þá hafi sá kvittur upp komið, að hann ætti

konu á íslandi, þar fyrir hafi hann unnið eið. Það er

sögn, að hann hafi hrokkið fram úr sænginni og legið
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dauður á gólfinu; var það kennt göldrum. En það er

sögn Steinunnar í Snóksdal konu hans, að hann hafi af

drykkjuskap dáið. (Sjá um rán og utanferð Eggerts við

Barðastrandarsj'slu).

Margir dómar eru ritaðir áður eptir Eggert, liæði

þeir, er hann dæmdi í héraði sem sj'slumaður og

lögmaður, og svo margir dómar á alþingi, hverjum eg

sleppi, (því að þeir eru ritaðir áður) ; er það einasla til

sanninda, að sá hafi verið valdsmaður við þá og þá tíð,

sem þeir eru teiknaðir.

Eggert skal annars hafa verið skarpur maður, og í

ungdæmi uppvöðslumikill, vitur, sérdrægur og forsjáll i

fjársökum, annars höfðingi, þá því var að skipta. Líf-

hræddur og ekkert mikihnenni að kröptum eða iiugdirfsku,

ekki fríður ásýndum, kvennhollur og vinur vina sinna,

ættrækinn og fastlyndur um það liann tók sér fyrir, góð-

ur lagamaður á sinni tíð, lærdómsmaður á öll þáverandi

Hfandi Norðurlandatungumál, einkum dönsku og þjóð-

Yersku, sem honum var jafntöm og íslenzka, þar hann

ungur iiafði lengi verið utanlands og var opt í utanferð-

um. Hann var hinn séðasti Ivaupmaður og búliöldur mik-

ill. Tólv opt vetrarsetumenn og vildi þeir hefðu með ær-

legu móti sem mest ofan af fyrir sér, til dæmis: Jón

Nesten, hvern hann um vetur hafði tekið sem fálkafang-

ara, og neytt hann til að róa til sjávar um haustið með
vinnumönnum sínum, en þá téður Jón lieimkom, hafði

hann látið steikja fyrir sig íiskinn og Ninislega Ivrydda

liann. Einhvern tíma liafði Eggert mætt lionum með tvo

liska og sagt: wSjóddu annan, en steiktu annanw (upp á

liáð). Um þetta Ijrígslaði Jón Eggert, þá hann var fang-

inn hjá reyfurunum, og sagði liann liefði tálmað ál)ata sín-

um í höndlun þann vetur hann hjá honum var, því Egg-

ert vildi hann seldi ei dýrara en lög ákváðu. En vildi

hann ei framvegis halda. —

Um ránið i Saurbœ.

Jón hét maður, Nesten að viðurnefni. Hann var vetr-

artíma hjá Eggert í Saurbæ, en fékk ei seinna þar hús-

mennsku Honum féll illa við Eggert, og kom sér til
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nokkurra, sem gerðu sig úl frá Flyssingen og Stade, á

hvalaveiðar 1579. En í stað annars veiðiskapar, sem

þeim mislukkaðist, fóru þeir undir Vestfirði, ræntu því

þeir gátu fundið fémætu og vildu eiga, bæði frá búendum
og kirkjum; fóru irjótt yfir, nauðguðu kvennfólki, þá þeir

náðu því; komu á Patreksfjörð og lögðust hjá Hænuvík.

Þar bjó þá Geirmundur Jónsson, og hugði þetta mundu
vera hollenzkir duggarar; fór fram til þeirra ábáti. Þessir

ræningjar höfðu tekið annað skip í liaíi, ekki drepið fólk-

ið, en tekið það þeir fundu fémætt. Þá Geirmundur kom
fram á skípið, voru þeir við hann vingjarnlegir, gáfu hon-

um að drelcka og spurðu um Eggert lögmann og Magnús

mág hans. Geirmundur vildi ekkert segja; kom þá til

þjarlís; tóku þeir þá hann og söguðu með heitu járni á

fætur hans og létu glóandi fleski drjúpa á bert bak

hans, skammfærðu hann og liöfðu svo hjá sér. Þeir

tóku bát hans og drenginn, sem með lionum var, fluttust

svo í land i Hænuvík 60 manns á bátnum; drenginn

höfðu þeir í snæri og skipuðu honum að fara veginn til

Eggerts í Bæ; gengu þeir svo um nóttina þingmannaleið,

og komu af fjalHnu um morguninn snemma; voru þá í

Bæ ei fyrir utan 3 eða 4 karhnenn og vinnukonur. Snemma
morguns gekk gömul kerUng í Bæ út, og sá flokkinn koma
nærri bænum, en sem þeir sáu konuna fara inn í bæinn,

tóku þeir á rás sem mest. Hiin kom inn og sagði hvað

á ferðum væri. Halldór Jónsson, ungur verkamaður, hljóp

út, sá flokkinn og sagði strax Eggert, sem gat til, að vera

mundi illþýði og ræningjar. Eggert hljóp á fætur í skyrtu

oinni til baðstofu og þar inn undirpalHnn. Staðurinn var

tvídyraður; skipaði Halldór tveim vinnumönnum strax

fyrir aðrar dyrnar og bera fyrir liurðina hvað þeirkynnu,

en hann lukti aðrar aptur. Þeir umlcringdu strax staðinn,

brutu upp dyrnar í því Halldór var að seilast eptir mjöl-

tunnu að setja fyrir þær; skutu þeir þá gegnum liurðina,

flaug það með brjósti Halldórs, svo aftók skinnið og svo

í gegnum handlegginn, svo Halldóri var hendin ónj^t og

máttlaus, komust þá ræningjar inn ; var Jón Nesten fyrir

þeim. (Hann hafði margt ár verið hér fálkameistari, og

gaf það Eggert að sök, að hann kvaðst fyrir nokkrum
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áium hafa viljað fá hjá honum vetrarvist, en ekki fengið,

kvað það hafa gert sér stóran haga á eignum sínum).

Hann spurði, hvort Eggert væri heima. Vinnumennirnir

sögðu hann hurt riðinn; þá rannsökuðu þeir bæinn og

fundu volgt rúm Eggerts, sögðu því hann væri heima.

Leituðu þeir þá betur, stungu spjótum sínum undir rúmin

og bekkina. En sem þeir lcomu í ijaðstofu og stungu

spjótum sínum langt inn undir palHnn, hljóðaði Eggert

upp af hræðslu og fór fram undan pallinum í hendur

þeim; tóku þeir hann þar og höfðu hann fyrst í skála og

létu hann klæða sig. Síðan hjuggu þeir upp lokin á kist-

um og hirzhmi í bænum og kirkjunni eða hvar sem voru,

og tóku það þeir vildu, héldu sig vel við öl og mat, þvi

nóg var til. Eggert vildi ekki drekka. Skipuðu þeir hon-

um þá að segja til, hvar hans silfur og peningar væru;

tóku allt það þeir fundu og höfðu liann siðan með sér til

skips, hétu honum lausn mót mikhi gjakii. Eggert skrif-

aði þá mági sínum, Magnúsi sj'slumanni í Ögri og öðrum
vinum sínum, og bað þá leysa sig út, Vikust alHr ve!

undir það. Magnús skrifaði um tvæi' sýshir til ríkustu

manna, Torfa sýslumanns á Kirlíjubóh Jónssonar og fleiri;

létu menn bæði dali og kvennsilfur; hálf vætt silfurs kom
úr Snóksdal, Er sagt allt silfrið til samans hafi vegið

hálfa aðra vætt og samgilt 1920 spesium. Ekki líkaði

ránsmönnum það; var því þar að auk betalað í nautum

og sauðum, og Eggert mátti enn nú fá fyrir sig borgunar-

mann utanlands, skipara einn frá Stade. Er það sögn

Eggerts, að allt lausnarféð haíi hlaupið til átta þúsund

marka lýbeskra. Eptir það Eggert hafði hjá þeim verið á

ýmsum höfnum, og lengst á Isafirði, í ærlegu haldi í Qór-

ar vikur, og þeir fengið féð og neytt hann til að lofa með
eiði, að hefha ei þessa né klaga það, slepptu þeir honum
á ísafirði. Ekki hélt Eggert þann eið, fór hann utan til

Danmerkur sama haustið (sjá hér að framan); kom út

1580, og fór samsumars utan til Hamborgar, giptist þar

og lifði um hríð í blóma, þar til hann deyði háaldraður.

I\itað er að Eggert hafi dáið í Hamborg lö84, en aðrar

sagnir eru, að hann hafi þar lengur lifað.

Eggert varð ættsæll maður hér á landi, einkum af
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Hagnheiði og Sesseljii dætriim sinum. Mestu menn á ís-

landi hafa átt að relíja Ivyn sitt til Ragnheiðar. En af

Sesselju var kominn séra Olafur á Söndum og margir aðr-

ir mikhr gáfumenn, þó ei yrðu þeir þvílikir valdamenn

.sem afkomendur Ragnheiðar Eggertsdóttur,

PZptir það Eggert sleppti Gullbringu- og Kjósarsýslum,

höfðu umboðsmenn hirðstjórans optast þessar sýslur sjálf-

ir, létu þó stundum aðra ganga dóma, og tóku þar til

ýmsa, er þá voru næstir eða við hendina, eptir sem þeim

sj'ndist i hvert sinn. Litur svo út, sem þeir hafi optast

haft Gullbringusýslu, en stundum lénað öðrum Kjósars^'slu.

Líkasl er að Hákon í Nesi hafi opt gengið dóma þeirra

vegna, eða Jón sj^slumaður Marteinsson til þess Gísli Þórð-

arson tók þá við. —

Nokkrir i'itlendir höfiidsmuima iimboðsmeim, sem eg

nieina hafi haft sv^sluvöld í Kjalarnesþingi eptir reforma-

tionen.

Kristján skrifari um 1550 að nokkru, drepinn L")51.

Páll Stiysson lóöö, varð hirðstjóri 1559.

Niels Olafsson^) lö64. Hann setti Skeggja Guðmunils-

son'-) fyrir Gullbringusýslu 1562.

Olafnr Bagge 1569 og aptur 1579.3)

1) Niels vnr fógeti Páls Stigssonar. í dónii, seni liann lél

i>an<j;a aö Bakkarliolti i Ölfusi 1564 uni reka á Porlákshat'narskeiöi,

kallar hann sig kongsins umboðsmann \ Rr þremur lj(')rdungum

landsins shr. Safn íil s. Is]. 11, 705).

2, Skeggi sýslumaður gerði arí'askipti ej)tir .h')n Pálsson í

Mydal i Kjós 15(52 (shr. hls. (5 liér að framan). Hve lengi hann
hefur verið sýslumaður i (lullhringusvshi verður ekki séð. Hann
hefur eflaust ekki vcrið nema umhoðsmaður hirðstjóra-fógetans.

Skeggi er nieðal dónismanna i dómum Pórðar lögmanns 1572,

l.")73 og 1574. L'm ætt hans er ókunnugt. Son lians er eflaust

sá Sigurðnr Skeggjason, sem er einn dómsmanna á Kópavogs-

þingi 1585.

3) í hréfi gerðu i Skálholti 1(3. sept. l.")()!l er (Hal'ur Bagfíi

kallaður Jansson og séra J. H. kallar hann i ættatölum sinum
Jensson, en annarsstaöur er hann kallaður Jóiisson (shr. Safn til

s. ísl. II, 225). í hinu fyrnefnda SkálhoUshréli 1569 er hann
nefndur Mhirðsljóri yíir allt ísland«. íiæti svo litið i'it i iljótu
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Bertel Ólafsson^), dæmdi dóm í Kópavogi ll.mai 1571.

Benedikt Pétursson 1572, fékk sér 2 konur, dó 1577^).

Eirikur Jakobsson^) var Bucholts umboðsmaður 1576

—1577.

Jakob Hansson eða Hannesson, varð 1581 hirðstjóra

umboðsmaður og hélt sjálfur Gullbringusj'slu og lét þar

ganga dóm 6 manna í Kópavogi um óniaga 1585. Eins og

ílestir hirðstjóraumboðsmenn, notaði hann þó optast aðra,

og sinn i hvert sinn til dómaraverka í sýslunni.

Erasmus Michelsson, 1593*),

Rasmus Nielsson, umboðsmaður 1593^).

bragði eptir þvi bréfi, aö hann hefði verið bróðir Vigfúsar Jóns-

sonar á Kalastöðum, en þá er nánar er aðgætt, er svo að sjá,

sem Olafur bróðir Vigfúsar sé annar maður en Ólafur Baggi,

sem séra .1. H. segir, að hafi verið danskur. Hann var sendur

út 1579 með bænarskrá lögmanna og annara fyrirmanna á Islandi

um nauðsynjar landsins og bágindi íSafn til s. ísl. II, 225—227).

Ólafur Baggi bjó í Nesi við SeUjörn fram að 1600. f*vi næst

sigldi hann og var borgari í Málniey, var á lifi 1606, pví að þá
skipar Kristján konungur 4. Herluf Daae að innkalla skuldir

hans hér á landi. Hann var kvæntur Ingiriði dóttur Marteins

biskups og dó hún barnlaus.

1) Bertel nefnist Barthiel Ólafsson i bréfi gerðu i Skálholti

16. sept. 1569 (í skjölum, er fylgja jarðabók Arna Magnússonar
við KjósarsÝslu). Hann útnefnir sem sýslumaðnr í Gullbringu-

s5'slu dóm i Kópavogi 11. maí 1571 um mál Péturs skraddara

(sbr. Hirðstjóraannál J. Halldórssonar: Safn til s. ísl. II, 714).

1572 er hann og sýslumaður.

2) Sbr. Safn til s. ísl. II, 715 og 125. Hann hafði fest sér

tvær konur hér á landi i senn, og þess vegna tók höfuðsraaður-

inn allt góz hans undir sina hönd.

3) Eirikur var hér umboðsmaður 7. ágúst 1578 (sbr. Safn til

s. ísl. II, 715).

4) Hann var ))fulhnektugur« Hinriks Krag, eins og sjá má
af Kópavogsdómi Pórðar lögmanns 17. sept. 1593 um missætti

þeirra bræðra Xarfa og Ögmundar Ormssona í Reykjavik (Safn

til s. ísl. II, 722).

5) Mun réttara 1596, þá sigldi Brostrup Gedde hirðstjóri héð-

an, og Rasmus var umboðsmaður hans hér og reið þá vestur í

ísafjörð til að athuga kærur ísfirðinga gegn lagaleysi Páls Jóns-

sonar á Reykhólum (Staðarhóls-Páls) sbr. Safn til s. ísl. II, 725.



111

Rasmiis Söffrensson ; 1594 meðkendisl hann, að ei hefði

fengið né kunnað að heimta tiundir af prestum í Gull-

bringusj'slu. Aður hafði Henrik Krag sett hann undir-

mann Henriks Mikaelssonar fyrir sj'sluna.

Joakim Solke I6OOI).

Johann Sodecke-) 1602.

Enevold Kristensen^) varð 1603 umboðsmaður hirð-

stjórans Enevolds Kruse. 2. maí 1603 útnefndi hann
dómsmenn á Bj^jaskerjum um fátækt fólk.

Pétur Brenner^) og Björn Benediktsson^) 1609.

Jörgen Danielsson 1611, og aptur umboðsmaður 1630^).

Laurus Rasmussen, umboðsmaður um veturinn 1616.

Hans Mandixen kongl. majest. umboðsmaður í Gull-

hringusN'shi. Útnefndi 6 manna dóm á Býjaskerjum 27,

apríl 1618, um skuldaheimting etc. Sama ár og dag um
blak og hnefahögg etc. Sama ár, dag 11. maí, á Kópa-

vopi um klögun eptir arfi.

Andrés Hansson 1619^).

1) Sbi\ Safn til s. ísl. II, 718. í áreiðarbréfi um landamerkr

millum Eiöis og Reykjavíkur er hann nefndur wkongl. maj-

estetar umboðsmaður« segir séra .lón Halldórsson í Hirð-

stjóraannál (Safn II, 718).

2) Er ef til vill sami niaöur og .lóakim Solke, hér næst á

undan (sbr. F. J. Hist. eccl. III, 38).

3) Hann er nefndur Einvold Kristjánsson í Hirðstjóraannál

séra J. H. (Safn til s. ísl. II, 727).

4) Sbr. Hirðstjóraannál: Safn til s. ísl. II, 728.

5) Björn Benediktsson, siðar sýslumaður í Vaðlapingi, hefur

verið umboðsmaöur á Bessastöðum löngu fyr en 1609, þvi að

þá er hann orðinn sýslumaður. Hefur verið umboðsmaður par

syðra nokkru fyrir 1580 (sbr. I. B. bls. 229). Hann andaðist á

Munkaþverá 21. ágúst 1617.

6) Jörgen Danielsson sigldi héðan 1616 og kom út apturl617

nieð timbrið til Bessastaðakirkju. Lét hann smiða mjög hátt og

stórt timburhús bitalaust, og sagði að slíkt hús kynni ekki ad

bila eða forganga af veðri, en öðruvisi reyndist, segir séra Jón

Halldórsson, því að hún hrapaði gervöll af stormi 2 árura siðar.

Jörgen andaðist 4. maí 1638 (Safn til. s. ísl. II, 729).

7) Sbr. Hirðstjóraannál: Safn til s. ísl. II, 732.
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Jakob Pétursson sj^slumaður 1620^).

Laurus Hansson 1628, seinna SnæfellsnessS'slumaður-).

Mels Hansson 1626^).

Jens Söff'rensson 1634, sleppti 1641. 1645 dag lö. jan-

úar lionum útgefið kongsbréf að standa fyrir hirðstjóraem-

bætti á íslandi. Hann var áður 1633 umboðsmaður hirð-

stjórans Pros Mundt (sjá Hirðstjóraannál). 1636 lét hann

sjálfur dóm ganga á Kálfatjörn i orðamáli Hermanns
Pálssonar um höfuðsmanninn Pros Mundt. 1639 í lög-

réttu upplesnir vitnisburðir teknir á þingstöðunum í Gull-

l)ringusýslu: Járngerðarstöðum, B\jaskerjum, Kálfatjörn og

Kópavogi. Höfuðsmanns fullmektugur og dómari í Gull-

bringusýslu Jens Söífrensson sór í lögréttu*) höfuðsmanni

Pros Mundt, lögréttumönnum og lögréttunni áheyrandi eið

fyrir barneign með Þórunni Jónsdóttur, sem varð tvísaga,

og kendi það barn Hans Péturssyni.^)

Hans Pétursson sýslumaður í Kjós og Gullbringusýslu

1637 og Laurits Jónsson.

Laurus Xielsson^) 1641 og 1644—4ö. Pros Mundts full-

makt til hans dat. 1641 júlí 24,

Matthias Söffrensson') umboðsmaður l()4(l.

Tómas Nikulásson fógeti 1653*).

1) Jakob lét byggja upp liessastaöakirkju, er lirunið hafði,

með torfpaki og veggjuni af grjóti og torfi. Hann hjó siðar í

Kaupmannahöfn og andaðist par 1641.

2) Shr. III, 110—112.

.'!) Shr. Hirðstjóraannál: Safn til s. ísl. II, 735.

4) .lens sór fyrir harneign raeð Pórunni i lögréttn 29. júni

l(í40 fsbr. Alþ.hók 1640 p. 281,. Sjá uni hann nieðal annars hirð-

stjóraannál J. H.: Safn til s. ísl. II, 745. Hann varð horgmeist-

;ui á Kristjánshöfn og dó þar 165Í).

5) Um Ilans Pétursson sjá hér áður ])ls. 24—25.

6) Safn til s. ísl. II, 74:5—744.

7) Matthias vai- hróðir Jcns Sölfrenssonai-. Hann andaðist á

Ik'ssastöðum 10. des. 1651 (Hirðstjóraannáll: Safn H, 7.52).

8) Um Tómas Nikulásson sjá Hirðstjóraannál .1. H: Safn til

s. ísl. II, 752—753, ennfrcmur wBessastadcnsiac i Rikisrcttindum

dr. J. Porkelss. hls. 129— 132. Hann var mjög illa kynntur hér á

landi, (h'ukknaði 22. mai 1()65.
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Matihias Guðmundsson umboðsmaður 1656^).

Gregers Mikaelsen^) umboðsmaður 1657 (al. Mikael

Gregersen 1664).

Jóhann Pétursson Klein, umboðsmaður eða fógeti 1661

— 1667. Kleins seinna umboðsbréf dat. 22. nóv. 1665 en

hið fyrra dat. 1660, dags. 26. marz^).

Arni Vigfús'son umboðsmaður Jóhanns Kleins 1661*).

Jakoh Benediktsson, umboðsmaður Jóhanns Pétursson-

ar Kleins; dat. 13. marz 1666^).

Ólafur Jónsson Klow 1672—1679«).

Lárus Gottorp 1679—1683^).

Kristofer Heidemann kom út 1683, og hafði fógetaeni-

bætti, og var sem stiptamtmanns fullmektugur, veitti léni,

og tók þau af þeim, þá hann vildi, lét og dóma ganga þá
honum sýndist. Var drottnunargjarn, harður og ágjarn.

Lárus Scheving 1688«).

Andrés Rafn^), tók 1695 við af honum fógetaembætti

og þvíHku. Maður kyrrlátur og réttvís.

Jens Jörgensson^^) sveinn hans tók við völdunum 1697.

1) Sjá um Matthias Guðmundsson III, 126—129.

2) Ef til vill sami maður og Gregers Knútsson Bang, áður

sýslumadur i Snæfellsness^'slu (III, 121).

3) Um .lóhann Klein sjá Safn til s. ísl. II, 753—754. Hann
dó 1689.

4) Líklega Árni Vigfússon á Heydalsá íaðir Vigíúsar sýslu-

manns 1 Hnappadalss^'slu (III, 291). í Hirðstjóraannál er hans

€kki getið sem umboðsmanns .lóhanns Kleins.

5) Um .lakob Benediktssou sýslumann sjá III, 130—140.

6) Sjá Hirðstjóraannál: Saln II, 754.

7) Um Lárus Gottrnp sjá I, 590—596, Lögmannatal Jóns Sig-

urðssonar og viðar.

8) Um Lárus Scheving sýslumann sjá I, 253—258.

9) Andrés íuarsson Raín tók við af Heidemann 1693. Dó á

Bessastöðum vorið 1695 (Safn til s. ísl. II, 779).

10) Hann var áður þjónn eða skrifari Andrésar ívarssonar.

kvæntist 1698 Soffiu Magdalenu Lárusdóttur (eða Márusdóttur),

systurdóttur Lárusar Gottrups lögmanns. Var settur frá um-

tooðsmennsku 1702 og var eptir pað embættislaus (Safn til s. Isl.

II, 779—780). Börn Jens og Soffiu voru:
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Faðir:

Móðir:

Kona

:

Börn:

Hákon Björnsson.

Séra Björn ofTicialis í Saurbæ í Eyjafirði Gísla-

son; hann var bróðir Arna sýslumanns Gísla-

sonar á Hlíðarenda (sjá þar ætt hans).

Málfríður milda, dóttir Torfa prests, er þjónaði

1 Saurbæ áður, og var svo fastheldinn við hinn

fornasið, að heldur vildi hann sleppaprestskap en

hafna honum, og fékk þá Björn prestur þann

stað. Móðir Málfríðar var Þórunn Jónsdóttir,

sem fyrst hélt við Ara lögmann, þeirra dóttir

Ehn, dó ung; þar eptir við séra Torfa Jóns-

son, Finnbogasonar lögmanns, og var Málfríð-

ur þessi þeirra dóttir. Svo hélt hún við séra

Halldór á Helgastöðum (sumir segja fyr en

við séra Torfa) þeirra son var Benedikt ríki

sýslumaður (sjá um hann við Vöðluþing).

Solveig dóttir Jóns sýslumanns 1 Eyjafirði sonar

Marteins biskups (sjá Vöðluþing).

A. Guðmundur klausturhaldari á Þingeyrum og

sýslumaður (sjá Húnavatnsþing).

B. Sigurður í Ölfusi, átti Ingibjörgu dóttur

1. Magdalena, dó i Ártúnum á Kjalarnesi 1776, 71 árs, átti Fil-

ippus Húnason smið á Jörfa á Kjalarnesi (f 1762), þ. b.:

a. Metta Katrín, átti Pál Bjarnason i Ártúnum á Kjalarnesi,

þ. b.: Jörgen i Götuhúsum í Rvík, Eyjólfur faöir Þorsteins

á Mel (III, 297), Bjarni á Vallá, f*órdis átti Einar Þorsteins-

son og Puriður, er átti Vigfús Magnússon í Galtarholti (III,

183), þ. d.: Metta Katrin átti Porvarö Oddsson í VælugerÖi.

b. Páll á Jörfa átti Ástríði Porvaldsdóttur frá Heiðarbæ Ei-

rikssonar Loptssonar, þ. b.: SofTia, Jórunn, Jóhanna, Bjarni

o. fi., er dóu ung.

2. Jörgen, dó i Brautarholti 1 marz 1772, 65 ára, átti Margréti, þ. b.:

a. Lárus á Ketilsstöðum á Kjalarnesi, drukknaði 1788, átti

Ingibjörgu Pálsdóttur (Galdra-Páls) Iðgréttumanns áÁrvelli

Halldórssonar lögréttumanns Porbergssonar Hrólfssonar.

b. Eyjólfur átti Önnu Katrinu frá Hliðarenda.

3. Jóhann. Son hans Márus.

0. Snókdalín segir ennfremur, að dóttir Jens Jðrgenssonar

og Sofílu Magdalenu hafi verið Metta Katrin kona Jóns Oddsson-

ar Hjaltalins s^'slumanns, en það er skakkt, því að hÚD hét Metta

María og var af allt annari ætt (sjá hér siðar;.
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Einars sýslumanns Hákonarsonar (sjá Ár-

nesþing).

C. Björn á Bakka í Yxnadal, átti Þorkötlu

Jónsdóttur, börn:

a. Jón á Bakka og Kristnesi átti Guðríði

Jónsdóttur, bl.

b. Málfríður átti Gísla á Rangá Nikulásson,

Einarssonar. Móðir Gísla var Helga

dóttir Árna sýslumanns Magnússonar á

Eiðum (sjá Múlaþing) þ. b.

aa. Nikulás og fleiri.

c. Halldóra átti séra Jón Hallgrímsson,

börn

:

aa. Hallgrímur.

bb. Halldór.

d. Þóra átti séra Ólaf Einarsson á Munka-
þverá, börn:

aa. Helga^).

bb. Jón og tvö önnur.

e. Ástríður laundóttir Björns, átti Hálfdan

Bððvarsson^), barn;

aa. Jón, sem kom upp morði Magnúsar

Benediktssonar. Seinni kona Björns

var Þórdís Geirsdóttir^), bar\ilaus.

D. Halldóra, átti 1609 Eggert HanueKson í

Snóksdal (sjá þeirra börn við Snæfellsnes-

sýslu).

E. Þórunn Hákonardóttir, átti Kort Þormóðsson,

Kortssonar, þ. b.

a. Þorleifur lögmaður (sjá ísafjarðarsýslu).

b. Magnús' Kortsson í Árbæ í Holtum, lög-

réttumaður og lögsagnari (sjá Rangár-

1) Helga var 1. kona séra Þórarins Jónssonar i Stærraárskógi.

Enn var son Björns Hákonarsonar á Bakka:

Halldór, drukknaði á Grímseyjarsundi.

2) Dóttir Hálfdanar var Guðrún, er átti Jón Ormsson af Flat-

eyjardal, þeirra son Jón á Æsustöðum faðir Hjalta á Gilsá.

3) Hún var dóttir séra Geirs Markússonar á Helgastööum.
8'
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þing) átti Þuríði Magnúsdóttir Þorsteins-

sonar, þ. b.:

aa. Þorsteinn^).

bb. Magnús^).

1) Porsteinn átti Ingunni Magnúsdóttur prests á Breiðabóls-

stað Jónssonar, p. b.:

a. Kort, bjó i Árnagerði i Fljótshliö 1710. Son hans var Eras-

mus á Vomúlasloðum (á Múlastððum).

b. Jón.

c. Magnús. Hans dóttir Kristín móðir Bjarna í Bjólu.

d. Snorri.

2) Magniis bjó á Úlfljótsvatni i Grafningi 170G, átti Guðrúnu
Sæmundsdóttur Magnússonar á Hóli í Bolungarvik Sæmunds-
sonar. p. b.:

a. Magnús á Breiðabólsstað i Ölfusi, átti Valgerði Örnólfsdóttur

frá Pórustöðum Jónssonar, þ. b.:

aa. Magnús i Hlið i Grafninei, átti Ragnhildi Jónsdóttur,

þeirra son

:

aaa. Snorri á Suður-Reykjum i Mosfellssveit, átti Her-

disi Halldórsdóttur frá Úlfljótsvatni Brandssonar,

þeirra son: Halldór i Elliðakoti faðir Jóns, er þar

bjó siðar, föður Páls verkfræðings á Iðu og þeirra

systkina.

bb. Agnes átti Jón Einarsson i Grænhól i Ölfusi, þ. b.:

aaa. Örnólfur á Völlum, átti .Steinvöru Jónsdóttur og

börn.

bbb. Guðmundur á Krossi átti Ingveldi Pórólfsdóttur frá

Bakkarholti Ingimundssonar Bergssonar Sturlaugs-

sonar, þ. b. mörg, þar á meðal: Sigríður, Guðrún,

Sesselja, Jóhanna, Guðriður, Ragnheiður, Snæbjörn,

Pórólfur.

ccc. Póra átti Olaf Guðmundsson i Grænhól, þ. b.: Agnes,

Örnólfur, Loptur, Guðmundur, Sigriður.

cc. Hákon.

dd. Jón á Pórustöðum átti Katrinu Jónsdóttur frá Hæðar-
enda Porsteinssonar, þ. b.:

aaa. Jón i Bakkarholtsparti, átti lyr Geirlaugu PorIák.s-

dóttur frá Hjalla Guðmundssonar, en siðar Kristínu

sj'stur hennar og börn með báðum.

bbb. Eysteinn á Bakka i Ölfusi, átti Halldóru Porláks-

dóttur frá Hjalla, þ. b. mörg, þar á meðal: Hjörtur

á Gljúfri, faðir Eysteins s. st,, Guðmundur í Hlíð i

Grafningi, Guðmundur annar suður i Vogum, Ragn-

iiildur átti Porvald Hallvarðsson i Hliðarhúsum,
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cc. Séra Lj'ðui-i).

dd. Sigurðiir-).

ee. Kort^).

Solveig og Kristin móöir Eiriks Bjarnasonar á Eiðí

á Seltjarnarnesi.

ccc. Vilborg átti Erlend Guðnason i Reykjahjáleigu, p. d.:

Jórunn átti fyr Gísla í Reykjahjáleigu Gislason i

Reykjakoti Guðnasonar s. st. Jónssonar Eysteinsson-

ar, þau bræörabörn. S. m. Jórunnar Gisli í Reykja-

hjáleigu Jónsson á Bíldsfelli Sigurðssonar.

ddd. Guðrún átti Pórð Jónsson i Knararnesi á Vatns-

leysuströnd, p. d': Valgerður og Ingibjörg.

eee. Jón annar, var á Hvalsnesi.

íff. Sesselja átti Guðmund á Póroddsstöðum i Ölfusi

Ólafsson á Ormsstöðum í Grimsnesi Pórðarsonar
Porkelssonar, þ. b. mörg, þar á meðal: Pórður á

Gljúfri faðir Sigurðar föður Guðmundar klæðskera
i Rvik og Karitas, er átti Ingimund Sturluson frá

Pórustöðum i Grímsnesi Jónssonar, þ. b.: Guðmund-
ur, fjTrum næturvörður i Rvik, ísak, fyrrum póstur,

Einar í Skálholtskoti, Sigurveig o. fl.

1) Lýður prestur i Skarðsþingum, dó 23. ágúst 1746, 87 ára.

Launson hans:

a. Guðmundur stúdent, átti Sigriði Loptsdóttur. Börn peirra:

a) Lýður sýslumaður i Vik (sjá Skaptafellssýslu). b) Loptur
íaðir Bjarna stúdents og Prúðar konu Péturs Sveinssonar á

Bjarnastöðum. c) Magnús læknir á Úlfsstöðum i Blönduhlið.

d) Guðmundur timburmaður. e) Olafur. f) Páll. g) Sigriður.

2) Sigurður átti f*uriði Gisladóttur prests Bárðarsonar, þ. b.:

a. Puriður átti Jón Porláksson, þ. b.:

aa. Sigurður.

bb, Oddfriður.

cc. Puriður.

dd. Solveig.

b. Arnór.

c. Magnús.

d. Jón.

3) Kort lögréttumaður i Arbæ, átti fyr Solveigu Gísladóttur

prests Bárðarsonar, en siðar Ingibjörgu Daðadóttur prests

Steinsholti Halldórssonar, pau bl. En börn hans og Solveigar:

a. Jón á Járngerðarstöðum. Hans börn:

aa. Jón s. st. átti Þórelfu Jónsdóttur, bl.

bb. Kristrún átti séra Einar Einarsson í Holtaþingum (f 1762),

þeirra son: Einar á Járngerðarstöðum.
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ff. Valgerður^).

gg. Solveig.

hh. Halldóra.

b. Porsteinn i Arbæ i Holtum, átti Elinu Grimsdóttur lögréttu-

manns á Reyöarvatni Jónssonar, p. b.:

aa. Kort átti Porgerði Hannesdóttur undan EyjaQöllum.

bb. Jón í Pykkvabæ. Hans synir Erlendur og Pétur, er fj-r

átti Æsu Eyvindsdóttur frá Votmúla Ófeigssonar, en sið-

ar Kristinu Erlendsdóttur og börn: Gisla og xilfheiði.

cc. Grimur í Ostvatnsholti átti Ingunni Porsteinsdóttur, þ. b.

Porsteinn, er átti Guðrúnu Runólfsdóttur prests i Keldna-

pingum Jónssonar og Solveig, er átti Ólaf i E}- Gestsson

prests Porlákssonar.

dd. Ingunn átti Odd Bjarnason á Rauöalæk, p. d.: Solveig átti

Jón Gislason í Hafnarfirði.

ee. Gísli á Morastöðura í Kjós átti Kolfinnu Sigurðardóttur,

sj'stur Snorra rika í Engey, p. d.: EHn átti Odd Snorra-

son, pau systkinabörn, peirra son Arnór.

fí. Ingveldur átti Jón á Brekkum Filippusson prests i Kálf-

holti Gunnarssonar (sbr. III, 146 n.m.).

gg. Guðfinna átti fyr séra Pórð Sveinsson i Kálfholti, en siö-

ar séra Odd Jónsson á Felli i Mýrdal, pau bl. En börn

hennar og séra Pórðar:

a. Guðrún átti Svein Ejjólfsson á Hrj'ggjum.

b. Valgerður átti íyr séra Ólaf Arnason aðstoðarprest i

Sólheimapingum, p. b.: Pórður hreppstjóri i Steins-

holti i Eystrihrepp og Kristín, er átti séra Stefán Stef-

ánsson á Felli i Mýrdal (III, 133). S. m. Valgerðar

Pórðardóttur séra Stefán Porsteinsson á Stóranúpi,

var s. k. hans.

c. Bjarni átti SoíTíu Árnadóttur prests Sigurðssonar og

bðrn (sbr. III, 134).

d. Sveinn.

e. Árni i Garðakoti í Mýrdal, átti Guðrúnu yngri Por-

steinsdóttur i Vatnsskarðshólum Eyjólfssonar, þ. b.:

aa. Oddur átti fyr Hallfríði Pórðardóttur, síðar Sol-

veigu Hannesdóttur.

bb. Pórður kvæntist i Vestmanneyjum.

cc. Guðfinna átti Hjalta Hjaltason i Skarðshjáleigu.

dd. Porsteinn.

ee. Finnur var i Vestmannejjum.

1) Valgerður átti Porstein (á Járngerðarstöðum), er dó af

brennivínsdrykkju 1722, son Porsteins Porsteinssonar í Krisuvik

og Guðrúnar Jónsdóttur prests í Arnarbæli Daðasonar.
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ii. Magnús annar, dó fullvaxinn.

kk. Lýður annar.

Katrín Kortsdóttir, átti séra Jón Daðason

í Arnarbæli, börn:

aa. Hákon^).

bb. Ingveldur^).

1) Hákon átti Guðrúnu Markúsdóttur, systur Stokkseyrar-

Disu. (Hórson Guðrúnar með Bergi Benediktssyni var Markús
sýslumaður i Ögri).

2) Ingveldur átti Berg Benediktsson lögréttumann á Hialla;

pau skildu fyrir hórdóm Bergs með Guðrúnu mágkonu hans 1689.

Börn Bergs og Ingveldar:

a. Magnús átti Helgu Porkelsdóttur, p. b.:

aa. Kolbeinn í Skálavík átti Margréti Bjarnadóttur, p. b.

:

aaa. Sigurður átti Unnfríði Örnólfsdóttur.

bbb. Magnús á Garðstöðum, tvikvæntur.

ccc. Kristófer átti Ástríði Hákonardóttur, peirra son

Nikulás.

Launbörn Kolbeins Magnússonar:

ddd. Porlákur i Minnihlið, átti Júdit Einarsdóttur, p. b.:

Jón i Minnihlíð og Sesselja, er átti Ketil Guð-

mundsson.

eee. Margrét f. k. Jóns Guðmundssonar Tyrfingssonar.

b. Porlákur átti Guðnýju Pórðardóttur prests í Villingaholti

Porsteinssonar, p. b.:

aa. Jón í Ferjunesi átti Hallfriði Magnúsdóttur, p. b.:

aaa. Guðmundur á Björk í Flóa, átti fyr Valgeröi Jóns-

dóttur, p. b.: a) Pórdís átti fyr Guðna Jónsson frá

Laugardælum Magnússonar, en siðar Einar Guð-

mundsson. b) Ingibjörg átti Jón á Bakka í Olfusi

ívarsson á Bakka Alfssonar (ívarssonar). c) Pórdís

yngri átti Jón Jónsson. d) Halldór i Asakoti í Flóa,

átti Höllu Grimsdóttur frá Öndverðarness-Norður-

koti Jónssonar. e) Guðfinna átti Porstein Tómasson
i Móakoti í Kaldaðarneshverfi og börn. f) Páll í

Amótstekkum, átti Gunnvöru Sigurðardóttur Alexius-

sonar, p. b.: ívar, var suður á Vatnsleysuströnd, Hall-

dóra átti Álf í Bár Skíðason frá Ej vik Einarssonar

og Guðmundur, er átti Ólöfu Arngrimsdóttur Bjarna-

sonar i Öndverðarnesi Porlákssonar. S. k. Guð-

mundar í Björk Ingibjörg Einarsdóttir, p. b.: g) Ein-

ar á Selfossi og Krossi í Ölfusi.

bb. Bjarni í Öndverðarnesi átti fyr Olöfu Arngrirasdóttur

prests Péturssonar (II, 306), p. b.:
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cc. Katrín^).

dd. Solveig^).

ee. Guðrún^).

d. Þórunn Kortsdóttir, átti séra Þorleif Ól-

afsson í Blöndudalshólum^), þeirra börn:

aa. Jón^).

aaa. Porkell á Kjalvararstöðum, átti Kristinu Jónsdóttur

og börn.

bbb. Arngrímur i Bakkartiolti, dó 1799. Dóttir hans Olöf

átti Guömund Pálsson frá Ámótsstekkum (sjá hér á

undan), peirra synir: Arngrimur og Páll.

ccc. Árni i Þorkelsgerði i Selvogi.

ddd. Sigurður.

eee. Sigvaldi.

fff. Guðrún.

ggg. Kláus á Ormsstöðum, átti Ingveldi Jónsdóttur frá

Kiðabergi Grimssonar, ekkju Ólafs Þórðarsonar á

Ormsstöðum, p. b.: a) Pórdis f. k. Jóns Bjarnasonar

frá Minnibæ Sigurðssonar Ásbjörnssonar. b) Odd-

ný átti Bjarna Gunnarsson i Fellskoti i Biskups-

tungum, p. b.: Kláus á Blikastöðum og Gunnar á

Varmá. c) Ólöf. d) Helga, launson hennar með
Grími Skíðasyni, bróður Álfs i Bár, var Sigurður i

Landakoti á Álptanesi.

S. k. Bjarna i Öndverðarnesi var Ólöf Bjarnadóttir lög-

réttumanns á Hömrum Axelssonar, p. b.:

hhh. Bjarni á Dísastöðum og Kotferju átti Hallbjörgu

Gisladóttur og börn.

c. Margrét átti Þorgrim Jónsson lögréttumann i Reykjahlið.

d. Halldóra átti Guðna Bjarnason frá Vetleifsholti, dóu bæði i

stóru bólu 1707 (III, 108).

e. Sigurður ráðsmaður i Skálholti, dó 1707.

1) Katrin átti séra Odd Árnason á Kálfatjörn, p. b.:

a. Porbjörg átti Jón ísleifsson sýslumann i Skaptafellssýslu

(sjá par).

2) Solveig var s. k. Sæmundar Magnússonar frá Hóli i Bol-

ungarvík. Sjá um peirra afkomendur II, 224—226.

3) Guðrún kona Þorsteins i Krisuvik var laundóttir séra Jóns

Daðasonar, en ekki dóttir hans og Katrinar. En son séra Jóns

og Katrínar var ennfremur Hannes, mun hafa dáið bl.

4) Sbr. I, 500.

5) Jón veik úr skóla fyrir galdra-grunsemd, eins og Björn
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bb. Björn^).

cc. Guðmundur^).

dd. Sigríður.

ee. Jón annar^).

ff. Þórunn*).

Þórunnar^) laundóttir við Gottskálk

Þórðarsyni (Þórður var launson Þor-

leifs á Möðruvöllum, Grímssonar) hét:

gg. Filippía, giptist^) og átti börn.

e. Lýður Kortsson fór utan og giptist þar.

Laundóttir Hákonar var:

Halldís, átti Finn Skúlason^), þ. b.:

a. Jón fór utan frá Kumbaravogi. Varð

timburmaður^).

b. Málfríður átti Hrómund Tumason í Ell-

iðaey^), þ. b.

:

bródir hans, og bjó á Hrauni i Yxnadal, var lögrétturaaður og

sídar ráðsmaður á Hólum.

1) Sjá um Björn Þorleifsson á Guðlaugsstöðum I, 599—600.

Hallur son hans var kallaður Barna-Hallur. Launson hans var

.lón faðir Péturs á Hrappsstöðum, sbr. HI, 35.

2) Guðmundur dó bl.

3) Jón þessi var launson Þorleifs prests, þá er hann var i

skóla, átti hann með vinnukonu föður síns.

4) Þórunn giptist ekki. Enn eru tahn börn séra Porleifs og

Pórunnar.

gg. Guðrún átti Guðmund Andrésson á Bálka-

stöðum í Miðfirði.

hh. Sigurður drukknaði í Blöndn.

ii. Þorkell dó bl.

5) Á að vera Þórunn Hákonardóttir, en ekki Þórunn Kort-

dóttir (sjá hér á eptir).

6) Maður Fibppíu hét Þorvaröur Arason. Þ. b. : Gróa, Vil-

borg og Ari, faðir Þorvarðar og Brands í Akureyjum, og eru

þaðan ættir.

7) Jónssonar Hálfdanarsonar, bróður Daða i Snóksdal, Guö-
mundssonar.

8) Varð tinsmiður segir séra J. H. (í ættartölum sínum), og
mun það réttara. Hann sigldi 1646.

9) Hrómundur bjó á Elliða í Staðarsveií.
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aa. Jón eldri').

bb. Jón yngri-).

cc. Tómas^).

dd. Sigríður*).

ee. Halldís").

ff. Þuriður^).

G. Þórunn Hákonardóttir yngri andaðist í ból-

unni 1616.

(NB. Sumar ættartölur segja, að það hafi

verið Þórunn Hákonardóttir eldri, en ekki

Þórunn Kortsdóttir, sem átti launbarnið

Filippíu með Gottskálki, syni Þórðar, sem
var launsonur Þorleifs sýslumanns á Möðru-

völlum Grímssonar; veit eg ei hvort sann-

ara er^).

Um ungdóm Hákonar finn eg ekkert ritað. Fyrst

finn eg hans getið, þá liann hafði hálft Rangárþing 1594

(sjá þar). En um eða fyrir 1590 hefur hann verið gipt-

1) Jón eldri, átti Helgu Jónsdóttur og börn.

2) Jón yngri, átti Guðrúnu Tómasdóttur Jónssonar prests í

Hítarnesi Brandssonar. Son þeirra Tómas, faöir Gisla á Saurum
í Helgafellssveit og Jóns i Stóra-Langadal.

3) Tómas átti Guðrúnu Illhugadóttur frá Hofstððum Einars-

sonar, þ. b.: Hrómundur, Jón, Málfriður.

4) Sigriður átti Jón Andrésson á Arnarstapa, p. b.: Guðni
prestur á Pæfusteini og Andrés, er átti Kristínu Ólafsdóttur frá

Virki i Rifi Þorsteinssonar.

5) Halldís átti fyr Daða Skaptason Sigurðssonar og Arnfríðar

Daðadóttur frá Hrafnabjörgum Gislasonar, þ. d.: Málfríður og

Arnfríður, er átti Runólf Arnbjörnsson i Mýrdal í Kolbeinsstaða-

hrepp (II, 597). S. m. Halldísar Bjarni Jónsson, þau bl.

6) Puríður átti Eyjólf Styrsson á Haugabrekku, þ. b.: Hró-

mundur, Málfríður.

Snókdalín telur enn dóttur Hrómundar Tómassonar og Mál-

friðar Finnsdóttur: Helgu móður Hrómundar Þóroddssonar á

Narfastöðum, er hann telur dáinn 1772, og Jóns Þóroddssonar á

Ytrahólmi, en hæpið er, að sú œttfærsla sé rétt.

7) Það er víst réttara, eins og áður er getiö um, að Filippía

hafi verið laundóttir Pórunnar Hákonardóttur, en ekki Pórunn-

ar Kortsdóttur.
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ur og búið í Nesi við Seltjörn, því 1592 seldi húsfrú Guð-

björg Erlendsdóttir með samþj'kki Jóns Marteinssonar

bónda síns, Hákoni í Nesi, dótturmanni sínum, Götu í

Selvogi.

Af líkindum má ráða, að hann hafi mjög opt verið

umboðsmaður umboðsmanna hirðstjóranna á Bessastöðum,

bæði í Gullbringu- og máske Kjósars^'slu, þó ei geti eg

sett þar við víst ártal, utan það er víst, að hann var i

þeim helmingadómi, sem 1630 var útnefndur að Kálfatjörn

af Ormi prófasti Egilssyni og Hákoni Björnssyni yfir Guð-

raundi presti, syni Jóns lærða. Er líkast hann haíi við

og við eptir vild umboðsmanna, þénað sj'slumannsverkum

i Gullbringusý^slu, en ei haft þar sj'sluveiting.

Hákon hefur verið maður auðugur, þvi þá Guðmundur
son hans giptist 1621 Halldóru Aradóttur, taldi hann Guð-

mundi til giptingar í fasteign hálft annað hundrað hund-

aða. Guðmundur tók þá Þingej'rar. Hákon tjáist að hafa

verið mesti ágætismaður. Hann bjó að Nesi, sem áður

er sagt, og deyði þar á langafrjádag^) 1643.

Gisli lögmaður Þórðarson.

(Sjá um hann við Borgarfjarðars\'slu).

Það sýnist sem hann liaíi verið fyrst nálægt 1580

umboðsmaður Dana i sj'slumannsverkum í Gullbringu-

sýslu, ef rétt er ritað, að hann hafi látið þar dóm ganga

1583; hitt er víst að 1603, þann 2. maí, lét hann dóm
ganga að Býjaskerjum um utansveitarmenn. Er hkast að

hann haíi við og við eptir það hann tók Kjósarsýslu, og

til þess hann tók Þverárþing, gert dómaraverk i Gull-

bringusýslu frá 1597 til 1606, þó hann hafi ekki haft þar

sýsluveiting, en einasta verið þar lögsagnari, því þó Jón

lögmaður Jónsson hefði höfuðsmanns umboð 1605 og

1606, hefur hann þar ei dóma gengið, og af vinskap við

Þórð lögmann líklega sett Gísla þar til lögsagnara 1605,

eða staðfest hann, sem þáverandi Kjósarsj'slumann í því

embætti, þó Gísli byggi þá á Innrahólmi.

l) 14. april.
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Gíslí lögmaður Hákonarson.

(Sjá um hann við Árnesþing). Jafnvel þó Gisli hefðí

hér höfuðsmannsumboð árin 1628—29, efa eg, að hann

hafi í þessari sýslu gert sýslumannsverk, heldur yfirlátið

þau öðrum, annaðhvort dönskum eða islenzkum, en mér

er duHð hverjir það voru; þó er um það lej'ti hans um-

boðsmaður í Árnessýslu Björn Grímsson málari (sjá þar).

í Gullbringusýslu hafði hann og umboð danska valdsins á

Bessastöðum um 1611—12—13—14 við dómaragerðir, til

þess hann flutti að Klofa, og þar með kóngsumboðsjarðir, og

bjó þá í Laugarnesi.

Ólafur Pétursson.

Ókunnugt er mér um hans ætt og uppruna, en sýslu

hafði hann fyrir Danl og lét þann 4, maí 1631 á Býja-

skerjum dóm ganga með 6 mönnum um skuldir út-

lendra^), einnig 1632 um Desjarmýrarhús; varð hirð-

stjóraumboðsmaður um hríð. Gerðist rógsmaður og flúði til

Sviaríkis um 1634, Hafði hann átt í höggi við Jón lærða

og séra Guðmund son hans'-).

Árni Gíslason.

(Sjá hans ætt við Borgartjarðarsýski)^). Árni var

lögréttumaður og bjó á eignarjörð sinni Ytra-Hólmi á

Akranesi, hann átti og Norðtungu, Kross og fleiri jarðir,

en Steinunn kona hans, dóttir Hannesar í Snóksdal

Björnssonar, átti Síðumúla ogþar að auki hundrað hundr-

aða í jörðum. Var Árni hinn mesti rausnarbóndi, góð-

gjarn og dugnaðarmaður. Hann var og í miklum metum

hjá höfðingjum og margra bjargvættur. Það er sögn, að

hann haíi mjög styrkt Hallgrím skáld Pétursson, og af

1) Hann lét ganga héraðsdóm (liklega 1 Gullbringusýslu) 1631

um Brand Lafransson (Sýslumannaskrá J. S. 64 fol. i landsbóka-

safninu), og er það eflaust annar dóraur, en sá B^'jaskerjadóm-

ur, sem hér er getið.

2) Um Ólaf Pétursson sjá frekar i Hirðstjóraannál Jóns HalL

dórssonar: Safn til s. ísl. II, 736—738.

3) III, 419—426.
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hans fyrirbón hafi hann orðið prestur á Hvalsnesi. t'að

•er sögn, en ei veit eg þar sann á, að Árni hafi stundum

i einstöku tilfeHum verið settur fyrir sýslumannsverk í

Kjalarnesþingi, máske að forlagi Jens SöíTrenssonar um
1634, og þar eptir í Gullbringusýslu. Árni deyði 1654 og

þótti að honum mikill mannskaði, því hann var mjög

ástsæll. —

Torfi Erlendsson.

(Sjá um hans ætt og tleira við Árnesþing). Hann var

snemma mikill uppvöðslumaður, dugnaðarsamur og harð-

ger. Kom sér vel við konungsvaldið á Bessastöðum, var

og orðinn lögréttumaður 1637; bjó hann þá í Engey og

hafði fengið i léni 10 konungsjarðir í Borgarfirði, gerðist

hann grjótpáll Dana. Jens Söffrensson veitti honum Gull-

bringusýslu 1640, og hélt hann hana í 8 ár, áður hafði

hann verið þar við dómara- eða sýslumannsverk í ýms-

um málum Eptir það hann tók Gullbringusýslu að veit-

ingu flutti hann suður á Stafnes, og þá Hallgrímur prest-

tir Pétursson fékk Hvalsnes um 1644, er mælt, að þeim

hafi ilia samið. 1648 tók Torfi að veiting Árnesþing (sjá

þar fremur um hann). Eptir Torfa voru ýmsir lögsagn-

arar um tíma í Gullbringusýslu, og flestir danskir, þó þeir

í stöku málum notuðu íslenzka fyrir lögsagnara. 1638,

þann 19. nóvember þingaði Torfi Erlendsson á Kálfatjörn

í löglegu umboði Jens Söífrenssonar í Gríms Bergssonar

mælgismáh. 1640 kom til alþingis dómur Torfa Erlends-

sonar um Grím Bergsson.

Þá sýslumaður Torfi Erlendsson á alþingí 1661 klag-

aði Árna lögmann Oddsson fyrir það, að hann hefði frá-

dæmt sér manntalsfiska (hvað og satt var, af innansýslu-

búum, en dæmt að þeir skyldu gjaldast af utansýslusjó-

róðrarmönnum 1654), skrifar Arni lögmaður meðal ann-

ars svoleiðis:

))En um almennilega manntalsfiska, höfum vér sam-

þykkt, af utansýslumönnum skyldi gjaldast, svo sem lang-

varandi vani hefur verið, og dómur er um genginn af

lögmönnum 1599 í velbyrðugs Laurusar Kruse tíð, hvað
nú gengst enn við í sýslum, að mér skilst sýslumenn taka
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þá fyrir sitt ómak, sem þeir þurfa að hafa fyrir málum
þeirra, sem koma úr öðrum sj^slum um vertíðina. En
hvernig þessir fiskar eru undirkomnir í fyrstu, veit ég

ekki annað en hvað eg heyrt hefi fyrir mér talað, og góð-

ir menn við kannast, að í fyrstu haíi hér i landið komið
einn fátækur fógeti, þó góðviljaður, hafi beðið að gefa sér

einn fisk eða tvo til styrktar, af þeim sem út reru, hvar

um þeir gerðu strax hans bón, svo gerði hann þeim apt-

ur nokkuð til góða, kannske ein brennivínsskál hafi kom-
ið sér vel, eða þá þorstadrykkur, svo fólkið lokkaðist að

gera Iionum aptur til vilja um þessa fiska, á meðan hann
var. En þá annar kom eptir hann, vildi hann og sömu
skil hafa og fyrir sinn góðvilja, hvað honum hefir og

tekizt. En sá sem eptir þann kom, vildi með skyldu út-

heimta þessa manntalsfiska, því hann vildi vaninn skyldi

ráða, hvað honum hefur tekizt, svo sem sjá má af fyrrnefnd-

um dómi í tið Laurusar Kruse, að langvarandi vani er

innfærður. Þá um þann tíma voru nokkrir menn norð-

anlands, sérdeilis Bjarni Hrólfsson, vildu mæla á móti

þessum vanafiskum að gjalda, hvar fyrir hann var tekinn

og settur [í haldj á Bessastöðum. Hans svar má vera, sem

annaia hefur verið: að lögbók geti ei um önnur útlát al-

múgans en i kongsþegnskyldu 1. kapítula umskatt og þing-

fararkaup sýslumönnum til handa, en ei um gjaftoll né

gjafíiska. Nú úr því að gjaftollur og manntalsfiskur er

svo fyrir gamlan vana innleiddir: wViIjugur skal mann
bera, sem svo verður að vera«.

Um manntalsfiska var dæmt á alþingi 1654, 1661,

1690 og áður 1599. Arni lögmaður Oddsson segir þann
uppruna þeirra, að fógeti á Bessastöðum hafi góðviljuglega

fengið róðrarmenn til að gefa sér þá, mót því hann hafi

gert sjómönnum veizlu. Svo hafi það gengið í þessa fó-

geta og hans eptirkomara tíð, en í hins þriðja fógeta tíð,

hafi menn ekki viljað gjalda þá, þvi fógeti hafi engar

veizlur eða traktering viljað gera fiskimönnum. Ut af þessu

urðu deilur. En þeir ríkari komu sínu fram; þó var sú

miðlun gerð, að einasta utansýsluróðrarmenn skyldu be-

tala manntalsfiska, en ekki sýslubúar.^)

1) í desember 1656 setti Matthias Guömundsson Gudmimd
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Bárður Gíslason.

Faðir: Gísli Diðriksson.

Kona: Sesselja, dóttir Skúla Einarssonar og Steinunn-

ar laundóttur Guðbrands biskups.

Börn: A. Séra Gisli á Skúmsstöðum 54 ár, dó 1714,

átti Þuríði Arnadóttur, Magnússonar, börn:

a. Séra Vigfús á Krossi 25 ár, dó 1720,

átti fyr Ólöfu Guðmundsdóttur, bl. svo

Ragnheiði Halldórsdóttur, bl.

b. Erlendur átti Sigriði Pálsdóttur, þ. b.:

aa. Þrúður^).

Steindórsson lögsagnara i Gullbringus^'slu, og hefur hann verid

þar 1 ár (sbr. III, 117). Sbr. ennfremur Sýslumannaskrá í J. S.

64 fol. i Lbs.

1) Prúður átti séra Olaf Jónsson Thorlacius 1 Stóradal, þ. b.:

a. Ingiríður, (f 4. maí 1800), átti launson með Guðmundi Ög-

mundssyni í Stórumörk:

aa. Jón i Stórumörk, átti Sigríöi Jónsdóttur Sigurðssonar

sýslumanns Stefánssonar, þ. b.:

aaa. Guðrún átti Olaf Ólafsson í Stórumörk og börn.

bbb. Ingibjörg átti Hallvarö Jónsson í Neöradal undir

Eyjafjöllum og börn.

ccc. Ingiríður átti Gísla á Heiði i Holtura Pétursson Jóns-

sonar Þorsteinssonar í Árbæ Kortssonar. Launson
hennar, er kenndur var Jóni nokkrum, (en haldinn

son Sæmundar Ögmundssonar í Ej'vindarholti):

X Jón söðlasmiður i Hliðarendakoti.

Ingiríður Olafsdóttir giptist síðar Pórði i Hlíðarhúsum (f 13.

apríl 1811) Sighvatssyni Pórðarsonar á Ormsstöðum í Gríms-

nesi Porkelssonar, þ. b.:

bb. Ólafur Thorlacius kaupmaður á Bíldudal, átti Guðrúnu
Oddsdóttur Hjaltalins (sjá um börn þeirra siðar).

cc. Einar prestur i Otrardal (f 14. april 1827) átti Helgu Eg-

ilsdóttur, þ. b.r Helga, Pórður, Einar.

dd. Magnús verzlunarmaður á ísafirði, átti Ingibjörgu Ólafs-

dóttur prests á Álptamýri Einarssonar, bl.

ee. Pétur mun hafa dáið ungur.

flf. Prúður dó ung.

gg. Prúður önnur, dó ung.

hh. Þrúður þriðja, dó einnig ung^).

1) Hórdóttir Pórðar með Guðrúnu Gissursdóttur hél og Prúöur og giptist

Guðmundi Jónssyni á Rauðará, þ. b.: Magnús, Sigriður. Ó. Snókdalin telur

hana sliilgetna dóttur Pórðar með Ingiriði, en það er rangt.



128

bb. Elín^).

Elín, áíti börn með Ýmsum, giptist loks Bjarna Hannes-

syni spítalahaldara frá Kaldaöarnesi Jónssonar Ketils-

sonar i Hraungeröi Sigurðssonar á Flóagafli Þorsteins-

sonar Hálfdanarsonar Eyvindssonar.

Ein laundóttir Elinar með Guömundi nokkrum:
a. Ragnheiður átti Stiesen verzlunarmann i Keflavik, og

átti með honum nokkur börn, par á meðal 2 syni í

Helsingjaeyri, sem mönnuöust. Ragnheiður Stiesen

var lauslát sem móðir hennar. Laundóttir hennar

með Westy Petræusi kaupmanni i Rvik var Soffia

Petræa, er átti Magnús í Minnivogum son Hallgríms

prests Jónssonar í Gðrðum á Akranesi og s. k. hans

Guðrúnar Egilsdóttur, systur Sveinbjarnar skólameist-

ara. — Önnur laundóttir Elinar Pórðardóttur með
Ólafi Loptssyni úr Fljótshlið Ámundasonar var:

b. Guðrún átti Einar hattasmið i Brekkubæ i Reykjavik

Sæmundsson prests á Utskálum Einarssonar, þ. b.:

aa. Einar var um tima i skóla, sigldi svo.

bb. Maria átti Einar verzlunarmann Einarsson As-

grímssonar og Pórunnar Porsteinsdóttur prests á

Staðarhrauni Einarssonar, þ. d.:

aaa. Karólína f. k. Porvarðar Andréssonar Kérúlfs

læknis á Ormarsstöðum, þeirra son: Eirikur

Kérúlf aðstoðarlæknir á Isafirði, kvæntur
Sigriði Pórðardóttur frá Hól i Rvik Guð-

mundssonar.

cc. Sigríður gipt Eiríki Magnússyni bókaverði i Cam-
bridge, bl.

dd. Sotlia átti Sigurð prófast Gunnarsson í Stykkis-

hólmi. Dóttir þeirra Bergljót er gipt séra Haraldi

Nielssyni, settum prestaskólakennara i Rvik.

Priðja laundóttir Elinar Pórðardóttur með Nikulási

Sigurðssyni í Hliðarhúsum:
c. Sigriður f. k. Sveins ísleifssonar frá Skógum Jónsson-

ar i Selkoti ísleifssonar á Lambafelli Magnússonar, þ. b.:

1) Elin átti Bjarna son Axels Friðriks Jónssonar Iðgréttu-

raanns á Hömrum í Grimsnesi, þ. b.

:

a. Olöf s. k. Bjarna Porlákssonar í Öndverðarnesi (sjá hér áð-

ur, bls. 120).

b. Pórunn átti Jón smið i Káranesi í Kjós Feli.xson frá Amóts-

stekkum i Flóa Jónssonar, þ. b. : Elin, Pórunn.

c. Erlendur.

d. Porgerður.
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c. Sigríður átti Lopt Jónsson á Hóli í Lantl-

eyjum^).

d. Solveig fyrri kona Korts Magnússonar,

þ. b.^):

aa. Þorsteinn.

l)b. Jón.

B. Séra Þórður á Torfastöðuni, prestur 21 ár

aa. Oddur i Skógum.
bb. Isleifur á Skála.

cc. Pórunn átti Einar Jónsson í Steinum.

dd. Guörún átti Jón í Berjanesi Helgason frá Steinum
Guðmundssonar frá Kálfhaga i Flóa, þeirra son:

Sveinn trésmiður, kenndur við Vestmanneyjar, nú
í Rejkjavík. [Meöal s. k. barna Sveins ísleifsson-

ar er Olafur gullsmiður i Rvik, kvæntur Porbjörgu

Jónsdóttur prests i Dýrafjarðarþingum Ej'jólfs-

sonarj.

1) Dóttir Lopts i Ytri-Hól og Sigríðar:

a. Þorgerður s. k. Porsteins Arnþórssonar á Vikingslæk, þ. b.:

aa. Gisli faðir Þorgerðarkonu Jóns Jónssonar á Litlahólmi og

Prúðar konu Björns Arnasonar í Móeiðarhvolshjáleiguþ. b.:

Árni, er átti Jórunni Pórðardóttur frá Moldnúp.

bb. Björn á Vikingslæk, átti fyr Margréti Gísladóttur, bl., en síð-

ar Guðrúnu yngstu Jónsdóttur trá Kirkjubæ Filippussonar,

bl. Launson Björns var:

aaa. Sigurður í Pulu átti Ingibjörgu Þorsteinsdóttur eldra

írá Staðarkoti Jónssonar.

cc. Þorgerður átti Stein Jónsson frá Stórahoíi Filippussonar,

bróður Guðmundar á Gýgjarhóli í BiskujDstungum, þ. b.

:

aaa. Porgerður átti Tómas Höskuldsson.

bbb. Sesselja eldri giptist ekki.

ccc. Sesselja yngri átti Björn Olafsson póst.

ddd. Pórdís s. k. Bjarna Jónssonar i I^öndum á Miðnesi.

Son þeirra Steinn.

dd. Helga átti Guðmund Símonarson á Yrjum á Landi, þ. b.:

aaa. Kristrún dó bl.

bbb. Sigríður,

ccc. Þrúður átti Magnús Einarsson í Miðfelli i Ytri-

hrepp.

2) Sjá um börn þeirra liér á undan, bls. 117—118.

Meðal barna séra Gisla Bárðarsonar er hér vantalin Pur-

íður kona Sigurðar Magnússonar frá Árbæ Kortssonar (sbr.

bls. 117).

9
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(gerði bænir) dó 1690, átti Katrínu Magn-

úsdóttur, þeirra börn:

a. Kristín fyrri kona séra Jóns Oddssonar í

Hólum, dó að þríburum, hvar af lifði:

aa. Katrín fyrri kona Jóns konrektors

Vigfússonar^).

bb. Séra Jón.

cc. Einar^'.

C. Margrét Bárðardóttir átti Guðmund Jónsson

frá Eyvindarmúla^).

D. Margrét^) önnur átti Stein Högnason, þ. b.:

aa. Björn.

bb. Sesselja.

Bárður var orðlagður lagamaður, og hefur gert út-

1) Jón Vigfússon konrektor bjó siöar i Árkvörn og var silf-

ursmiður, átti 2 dætur raed Katrínu f. k. sinni:

a. Guörún átti Jón ísleiksson fálkafangara, og var son þeirra

Pórður í Ej^'indarmúla faöir Jóns, er þar bjó síðar. Er sú

ætt allfjölmenn.

b. Kristín átti séra Guðraund Porláksson aðstoðarprest á

Prestsbakka (f 1777), þ. b. Ingibjörg kona séra Vigfúsar Eyj-

ólfssonar á Reynivöllum, Steinunn móðir Guðmundar Ein-

arssonar i Kvíarholti og Katrin, dó ógipt, bl.

2) Um þessi börn séra Jóns Oddssonar er nokkuð vafasamt

og mun enda rangt. Með s. k. sinni Pórdisi Guðraundsdóttur
írá Ej'vindarraúla Jónssonar átti hann mörg börn, sem fjölmenn

ætt er korain írá undir Eyjafjöllum og viðar.

í*rjú börn séra Pórðar Bárðarsonar: Bárður, Magnús og Guð-
rún dóu i bólunni 1707.

3) Guðmundur maður Margrétar var bróðir Guðmundar
eldra i Eyvindarraúla, föður Eyjólfs hins spaka lögrétturaanns s.

st. og Pórdísar s. k. síra Jóns Oddssonar i Ej'A'indarhóIura (sjá

hér á undan).

4) Þessi Margrét var ekki dóttir Bárðar i Vatnsdal og Sess-

elju, heldur laundóttir hennar, áður en hún giptist, raeð séra

Jóni Brandssj'ni i Hitarnesi. Vegna þessarar barneignar kom
Guömundur Hákonarson á Þingeyrum séra Jóni suður á eignar-

jörð sina Kolbeinsstaði, svo litið bar á, segir séra Jón Halldórs-

son i prestaæfum sinum. En Margrét fluttist með móður sinni

austur i Fljótshlið og giptist þar Steini Högnasyni. Frá þeim
verða ekki ættir raktar.
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leggingu yfir Jóns lögbók, hverri mikið er hrósað. Bárður

var lögréttumaður, og opt 1 dómum á alþingi. Sagt er

og, að hann í mörgum vandamálum, hafi verið settur

dómari, er og mælt hann hafi i Gullbringusjslu látið þann

dóm framfara, sem kom fjaúr á alþingi 1653. Ei er þess

getið, að hann hafi verið settur lögsagnari utan í stöku

málum, þá þurfa þótti. Bárður bjó i Vatnsdal i Fljóts-

hiíð (deyði 1670). Sína útleggingu yfir Jóns lögbók 1665

lileinkaði hann Gísla sjslumanni á HHðarenda Magnús-

syni. 1653 þann 7. maí lét Bárður dóm ganga í Rangár-

þingi að Kirkjulæk, um ómagaflutning, og 1653 að Þjóð-

ólfshaga um laungetið barn (sjá Árbóka VI. deild p. 148).

Elnar Oddsson.

(Ei veit eg hverra manna hann hefur verið). 1664

þann 21. janúar^) í Kópavogi nefndi hann menn í dóm,

yfir Þórði nokkrum Þórðarsyni, sem var til dauða dæmd-
ur, og aftekinn eptir þeim dómi (var Einar þá umboðs-

maður Tómasar Nikulássonar). Þar yfir klagaði systir

Þórðar, Guðrún Þórðardóttir, fyrir lögmönnum 1665, og

þótti dómurinn óréttvís. Skipuðu lögmenn Einari að gefa

rétta afskript af dómnum, en 1666 kom hún til alþingis,

aíhenti Jakob Benediktsson hana o: afskriptina. Maður-

inn hafði fyr stolið og nú aptur upp á 20 vættir, þótti

dómurinn harður, en létu við sama standa, því búið var að

hengja Þórð. —

Daði Jónsson.

(Sjá um hann við Kjósarsýslu). Þá Tómas Nikulás-

son drukknaði 1665, tók hann að sér lögsögu í þessari

s^^slu til þess Jóhann Klein viðtók 1666. Eptir beiðni

lögmanna kom þá fyrir galdrastafamál Jóns Jónssonar,

sem þar fyrii var dæmdur að hýðast.^)

1) Likl. réttara 25. janúar (sbr. Lögp.bók 1666 nr. 17). Einar
var settur lögsagnari i Gullbringusýslu haustið 1663. Hann bjó

i Vogum (líklega Stóru Vogum).

2) Daði er talinn lögsagnari i GullbringusýsKi árin 1664, 1665,

1667 og 1682 (J. S. 64 fol. i Lbs.).

9^
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Jón Eyjólfsson.

Faðir: Eyjólfur á Þorgautsstöðum/) Narfason.

Móðir: Ragnheiður Oddsdóttir frá Reynivöllum.

Kona: Vilborg, dó 17 lö, 69 ára, en giptist 1688,2)

dóttir séra Sveins á Barði Jónssonar, Guð-
mundssonar á Siglunesi,

Börn: A. Séra Eyjólfur á Völlum, hálærður i forn-

fræðum, Jubillærer. Vígðist 1699, fékk Velli

1705, dó 17473) 75 ára, ógiptur, bl.

B. Þuríður, dó 1707, átti Jón eldra Jónsson

frá Kirkjubæ.^)

C. Þórdís, dó 1733, átti Níels Kjer (sjá síðar).

D. Steinunn átti Bjarna Árnason.^) Dóu bæði

1707, bl.

E. Jón klausturhaldari á hálfu Þykkvabæjar-

klaustri.*^)

Jón Eyjólfsson yngri var borinn 1643, fór utan á

unga aldri, og gjörðist skinnamakari. Kom út og gerðisl

áhangandi konungsvaldsins á Bessastöðum. Síðan hafði

hann þar nokkurskonar umboð, og lagði sig eptir ís-

lenzkum lögum. Kom þar, að hann var settur fyrir Gull-

bringusý'slu 1683; sama ár var hann valinn til utanferðar

upp á taxtann. 1689 fékk hann vonar- (alii veitingar)

bréf fyrir Kjósarsýslu. 1692 mætti hann vegna amtmanns

MúUers á Miðgörðum í Staðarsveit, í því nafnfræga stokks

eða Kriumáli. 1696 mun hann hafa fengið konungsveit-

ing eða staðfesting fyrir KjósarsNsIu, þá Sigurður lögmað-

ur sleppti. 1694, þá amtmaður MúIIer fór utan, gerðist

Jón hans fullmektugur; einnig hafði hann amtmannsum-

1) Ej'jólfur bjó á PorláksstöÖum í Kjós.

2) Petta ártal lih'tur að vera rangt. Mun eiga að vera 1668.

3) Petta ártal er rangt. Séra Ejjólíur dó 3. desember 1745.

4) Frá Reykjavík segir séra J. H. 1 ættartölum sinum. Pur-

iður dó t)l.

5) Hann var af almúgafólki á Seltjarnarnesi (J. H. ættat.).

6) Petta hlýtur að vcra rangt hjá Boga, því að þessa Jóns er

ekki getiö meöal barna Jóns sýslumanns, hvorki hjá séra J. H.

né i öðrum vngri ættartölum.
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boð árin 1701 og 1706 í amtmannsins utanferðum. 1699

fékk Jón kongsleyfi, að búa utansýslu, í Nesi, og halda

Gullbringusýslu. 1701 fékk hann að nj'ju konungsveiting

eða staðfesting upp á Kjósarsýslu. 1703 afstóð Jón Gull-

bringusj^slu við sinn tengdason, Niels Kjer. 1707, þá hann
hafði fjóra vetur hins sjöunda tugar, gerðist hann víse-

lögmaður Páls VídaHns, og með kongsbréfi af 13. maíl710
dæmdi hann ásamt PáH Bej^er, Sigurð lögmann Björns-

son, frían við honum tilfærðar sakargiptir.

I utanferðum Páls VídaHns og í hans málum og opt-

ar, sat Jón víselögmaður í lögréttu. Jón bjó í Nesi við

Seltjörn, og deyði þar 3. ágúst 1716,^) þá hann hafði 4

1) Séra Jón Halldórsson segir (i ættatölum sínum), að hann
haíi dáið í september. Jón Sigurðsson (Lögmannatal i Safni til

sögu íslands II, 147) telur hann dáinn 3. ágúst, eins og Bogi.

í ættartölum séra Jóns Halldórssonar eru nokkrar upplýs-

ingar um Jón sýslumann, sem ekki eru annarstaðar að íinna, og

set eg því hér frásögn séra Jóns um hann. Hann segir svo:

oHann var ekki latínulærður, en kunni þýzku, sigldi og lærði

að tilreiða skinnaverk til hanzka og annars þvílíks, var þvi á

þeim árura, auknefndur skinnamakari. Nokkra stund bjó hann
fyrst fyrir norðan, flutti sig suður á Nes, hér um 1677, ekki sízt

út af frægðarlausum skiptum við Steíán nokkurn lausamann,

vegna misþanka við konu hans, bjó í Gerðum suður i Garði em-
bættis- og forléningalaus, En 1683 þegar enginn sýslumaður, eða

svo gott sýslumanns ígildi væri eptir kongl. majst. boði, gaf sig

til að sigla íyrir Sunnlendingaíjórðung til Kaupenhafnar að

semja við islenzka reiðara um nýjan taxta og kauphöndlan, var

tekið til Jóns Eyjólfssonar, var hann til reiðu, og kom aptur

1684. Sú reisa var honum upphaf til hefðar, vantaði og ekki að

hann héldi sér fram til gunstar, hvað hann kunni, fyrst hjá

landfógetanum Kristofer Heiðemann, svo hann tékk Kjósarsýslu

og Nes á Seltjarnarnesi, var hann þar með héraðsdómari i GuII-

bringusýslu, og siðan einnahelzt hjá amtmanni Kristjáni Múllermeð
málasóknum og þesskonar erindum við ýmsa, eptir sem einfeldni

hins varð áhvött, varð þvi misjafntþokkaður af sumum. En áður

amtmaður lagði af hingað reisur sínar umgekkst hann að Jón fékk

kongsbréf fyrir vicelögmannsembætti anno 1707, 64 ára gamall, eptir

Pál Jónsson Vídalín, þá fertugan. Hann sat 4 sumur i lögmanns-

sæti á alþingi, og gerði lögmannsverk eptir það Páll Vidalin var

suspenderaður frá embættinu 1713 til 1716. Var hann gestrisinn,

glaðsamur og veitingasamur, þó ei væri stórauðugur; dó 1716 í

september, 73 ára gamallw.
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vetur hins 8. tugar. Hafði hann þá fyrir hér um bil 6 ár-

um Hka afstaðið KjósarsNslu til tengdasonar síns, Níelsar

Kjer. Menn héldu, að Jón hefði verið í miklum ráðum
með amtmanni Múller framan af veru hans hér, einkum í

Kríumálinu, og ekki alltíð góður miðill. Meðan amtmað-

ur var hér ókunnugur hafði hann opt fallizt á hans ráð.

1701 fékk Jón s^'slumaður ásamt Kjósarsj'Slu, veiting

kongs fyrir fjórum umboðsjörðum.

Nokkrir tjá, að Jón hafl tekið Kjósarsýslu 1694, en

eg meina, að Sigurður lögmaður hafi ekki sleppt henni

fyrr en 1700, dreg eg það til hkinda, að það ár var Guð-

mundur á Alptanesi við lögsögn í Kjós, en liann var um-
boðsmaður Sigurðar lögmanns.

Eptir Jón Eyjólfsson var kongsskuld 665 rdl. 55 sk.,

en allt hans lausafé 136 rdl. 1700 þá kongur gaf fátæk-

um 600 rdl., fékk þar af Ólafur Pálsson á Tóptum 15 v.

34 f., Vilhjálmur Jónsson á Kirkjubóli 4 v. Árni Jakobs-

son á Hólmi 5 v. Gísli Olafsson í Njarðvík 6 v. Jón

Þorkelsson þar 3 v. Séra Oddur á Kálfatjörn 6 v. 10 f.

Sigurður Björnsson, lögmaður 2\ 2 f. Bergsteinn Bjarna-

son í Skildinganesi 10 f. Sj^slumaður Jón Eyjólfsson í

Nesi 6 V. Sj'slumaður Jón Sigurðsson í Einarsnesi 53

rdl. 1 sk., sýslumanns Sörens Matthíassonar sterbú í

Barðastrandarsý'slu 32 rdl.

Níels Kjer

sagður borgmeistarasonur frá Svendborg á Fjóni, danskur

í báðar ættir. Hann kom ungur til íslands, og gerðist eptir-

legumaður danskra kaupmanna. Vingaðist vel við Jón sýslu-

mann, og fékk dóttur hans Þórdísi til ekta nálægt 1700

eða litlu fyr. Þórdís lifði mann sinn og deyði 1733.

Þeirra dóttir var Margrét, hún var send utan til föður-

frænda sinna, og giptist þar síðar Henrich nokkrum glas-

höndlara^), (um þeirra afkomendur er mér ókunnugt). Níels

Kjer gerðist sj'slumaður í Gullbringusj'slu 1703, þá tengda-

faðir hans afstóð henni. 1708 fékk Níels og veiting fyrir

1) Hún sagöi sig frá aríi og gjaldi epth- foreldra sina hér,

segir séra J. H.
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Kjósarsýsslu, þá Jón Eyjólfsson vildi henni sleppa, en

hvort Jón sleppti henni þá strax til hans, eða ei fyrr en

nálægt 1710, tel eg ei fullvíst. Þá Jón Eyjólfsson víselög-

maður deyði, gerðist Níels Kjer vicelögmaður Vídalíns i

hans stað 1717. Níels tók Árnesþing 1723, sleppti því

1724. Við dauða Vídalíns 1727, dag 18. júlí varð Níels

virkilegur lögmaður, og hélt því emhætti ásamt GuUhringu-

og Kjósarsýslum, til þess hann deyði í BrautarhoHi 1730^).

Hann var þá orðinn mjög skuldugur.

1709 tók Níels sér fyrir lögsagnara Brand Bjarnhéð-

insson, til þess hann deyði 1728, þá tók hann Jón Hjaltalín

fyrir lögsagnara. Níels var áHtinn skarpur maður, og

hafði lagt sig eptir lögvisi á fullorðins aldri. Hann var

opt settur dómari í meiri málum.

Brandur Bjarnhéðinsson.

Faðir: Bjarnhéðinn eða Bjarthéðinn í Garðsvík syðra-)

sonur Guðmundar í Langagerði (sem átti dótt-

ur Arnórs hónda Bjarnhéðinssonar), Guð-

mundur í Langagerði var sonur Ólafs smiðs

frá StórólfshvoH. Börn Guðmundar voru: 1.

Arnór í Langagerði, (faðir Eirnýjar, sem átti

Sæmund Tómasson samastaðar og mörg hörn),

og 2. Bjarnhéðinn, áðurnefndur. Börn Bjarn-

héðins voru: 1. Helga, átti Eyjólf Þorsteins-

son á Flókastöðum^). 2. Einar faðir Vern-

1) Hann andaöist 11. október. Sjá um hann í Lögmannatali
Jóns Sigurðssonar: Safn til s. íslands II, 151.

Runólfur Sveinsson lögréttumaður á Stafnesi er talinn lög-

sagnari í GullbringusX'slu 1708 og 1709 í sýslumannaregistri J. S,

64 fol, i Lbs. Hann var son Sveins á Amóti í Flóa Gíslasonar s.

st, Brynjólfssonar Jónssonar Eiríkssonar Torfasonar í Klofa.

Móöir hans var Hallfriður Snorradóttir frá Hæringsstöðum í Flóa

Jónssonar. Sonur Runólfs var Sigurður faðir Guðna sýslumanns
í Kirkjuvogi (sjá hér siðar), Framætt Runólfs á Stafnesi hefur

ekki áður verið fyllilega kunn, en petta, sem hér er sagt er á-

reiðanlega rétt. Runólfur dó i Sandgerði 1735.

2) Bjarnhéðinn bjó í Garðsauka eða Garðsvika í Hvolhrepp.

3) Eyjólfur dó 1762 og Helga 1758. Einn son peirra var

Guðmundur smiður i Þorlaugargeröi i Vestmanneyjum faðir
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harðs í Flóa og 3. téður Brandur, sem var

laungetinn.

Bðrn: Brands Bjarnhéðinssonar lögsagnara voru:

A. Erlendur lögréttumaður^) átti Sesselju, þ. b.:

a. Oddný átti Odd Hjaltahn^;.

b. Sigurður í Götuhúsum, átti Hlaðgerði^)

og börn.

Bjarnhéðins prests i Kirkjubæ í eyjunum og dr. Einars prests í

Noregi (f 1817). Annar son Ej'jólfs og Helgu var Ásmundur á

Brúsastöðum i Pingvallasveit faöir Ej'jólfs ísfeldts smiðs hins

skyggna, Lopts i Vatnskoti i Pingvallasveit, Önnu konu Egils

Arnþórssonar i Helli í Flóa og Matthildar konu Porsteins á Giá-

bakka GuÖmundssonar á Skálabrekku Arnórssonar á Gjábakka

Guðmundssonar.

1) Erlendur dó í Hrólfsskála á Sehjarnarnesi 1756. Sesselja

kona hans, e" dó 1757, var dóttir Tómasar Bergsteinssonar á

Arnarhóh, systir Guðriðar konu Bjarna Bergsteinssonar i Skild-

inganesi og Bergsteins á Mógilsá föður Kristinar móður dr. Jóns

Gíslasonar Mógils læknis í Noregi (f 1804).

2) Um afkomendur þeirra sjá hér síðar (i Hjahahnsættinni).

3) Hlaðgerður (f 1803) var dóttir Guðmundar Porsteinssonar

frá Hróarsholti Jónssonar Loptssonar. Guðmundur bjó siðast í

Eyjum i Kjós. Börn Sigurðar og hennar:

a. Vigdís átti Grira Ásgrímsson í Götuhúsum, ættaðan úr Fliót-

um, þ. b.:

aa. Jón prestur á Húsafehi, átti Helgu Lýðsdóttur sýslu-

manns Guðmundssonar, þ. d.: Margrét átti Jón í Narfa-

koti Sæmundsson Klemenssonar Bjarnasonar í Skildinga-

nesi Bergsteinssonar.

bb. Sigurður prestur á Helgastöðum, átti fyr Guðrúnu Bjarna-

dóttur frá Porgautsstöðum Björnssonar, þ. d.: Vigdis átti

Magnús Jónsson á Helgastöðum. S. k. séra Sigurðar

Soffía Sigvaldadóttir frá Hafrafehstungu Eiríkssonar.

cc. Guðrún átti Pórð i Hvammi undir Eyjafjöllum Porláks-

son Pórðarsonar i Teigi Brynjólfssonar sýslumanns á

Hhðarenda Pórðarsonar biskups. Sjá nánar um afkom-

endur þeirra í ættbálki Brynjólfs s^'slumanns.

b. Bergsveinn dó ungur.

c. Guðrún dó ung.

d. Erlendur dó ungur.

e. Guðmundur dó ungur.

f. Sigríður átti 1786 Runólf Klemensson verzlunarstjórai Reykja-

vik, þ. b.:
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B. Þorbjörg Brandsdóttir, átti Sigurð Kálfsson í

EíTersey, þ. b.:

aa. Gísli var utanlands.

bb. Guðmundur á Bólstað í Mýrdal, tvikvæntur.

cc. Erlendur í Reykjavík, átti Ingibjörgu Einarsdóttur frá

Stýflisdal i Pingvallasveit Jónssonar á Núpum i Ölfusi

Klemenssonar á Yxnalæk Jónssonar (Evertssonar Hinriks-

sonar prests i Villingaholti Evertssonar), p. d.:

aaa. Sigriður átti Sakarías Arnason rokkasmið á Rergi í

Rvik, p. b.: Erlendur vegfræðingur i Kópavogi, Árni

vegfræðingur, Magnús verzlunarmaður og Ingibjörg,

dd. Porkell i Lækjarkoti i Rvik, átti Guðrúnu Ólafsdóttur frá

Bakka á Vatnsleysuströnd Guðmundssonar i Prándar-
holti Þórðarsonar, p. b.:

aaa. Sigriður átti séra Porkel Bjarnason á ReynivöIIum,

þ. b.: Jón cand. jur., Porkell (báðir dánir), Margrét,

Soífía kona Jóns Gunnarssonar verzlunarstjóra í

Hafnarfirði og Anna gipt séra Guömundi Einars-

syni i Ólafsvik.

bbb. Jón snikkari í Hólshúsi í Rvik, fór til .\meriku, átti

Ingibjörgu Jónsdóttur silfursmiðs á Elliðavatni Jóns-

sonar, p. b.: Páll Melsted, kallar sig Clemens, verk-

fræðingur, Jón Clemens prestur vestra o. fl.

ccc. Porkell (Klemensen) prentari á Eskifirði. Hans son
Porkell bakari i Hafnarfirði. Launson hans með
Guðríði Egilsdóttur frá Oddakoti Simonarsonar:
Porkell Klemens i Rvik kvæntur Sigriði Erlends-

dóttur gullsmiðs Magnússonar frá BoIIastöðum Er-

lendssonar á Velli Porvarðssonar Vernharðssonar
Ögmundssonar á Loptsstöðum Magnússonar.

ddd. Olafur fór til Ameriku, ókvæntur.

Sigríður yngri átti Hinrik Hansen kaupmann á Bátsönd-
um, p. b.:

aa. Hans Símon Hansen verzlunarstjóri á Eyrarbakka átti

Maríu Einarsdóttur snikkara Hannessonar, er síðar átti

Ara Jónsson verzlunarstjóra í Hafnarfirði.

bb. Simon Hansen kaupmaður i Reykjavík, átti Kristinu

Stefánsdóttur, systur Guðbrands Stephensens smiðs, p. b.:

aaa. Hinrik Stefán Hansen átti Eirnýju Erlendsdóttur

Guðmundssonar frá Birnhöfða á Akranesi, p. b.:

Halldóra Soffía kona Erlends Magnússonar gull-

smiðs, Kristin kona Jónasar Jónssonar ())PIausors<()

frá Hörgsholti og Simon.
bbb. SigriÖur Kristin átti Hannes Johnsen kaupmann í

Rvik, son Steingrims biskups, p. b.: Ólafur yfirkenn-
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a. Bjarni á Kjaransstöðum, átti Þuríði Ivars-

dóttur og börn.

b. Bóthildur átti Gísla Jónsson á Klafastaða-

grund og börn.

c. Ólöf átti Guðmund E^'^indsson á Hey-

nesi og börn.

d. Guðrún átti Sigurð Bjarnason á Akranesi

og barn^).

C. Bergsteinn lögréttumaður í Skildinganesi^),

hans son Bjarni í Skildinganesi, átti mörg

börn, eitt þeirra var Þorbjörn í Skildinga-

ari 1 Árósum, Softia Kristjana, er átti Árna Thor-

steinsson landfógeta, Simon kaupmaður i Rvík og

Steingrimur cand. theol. kaupmaöur, báðir dánir.

ccc. Sivert Jóhann Gottfred stúdent (7 1880), var lengl

skrifari i islenzku stjórnardeildinni.

ddd. Soft'ía Vilhehnína.

eee. Stefán Agúst.

fff. Halldóra Petrea.

cc. Pétur Hansen bcykir i Rvik, átti Valborgu Ehzabetu

Einarsdáttur snikkara Hannessonar, p. b.:

aaa. Einar verzlunarstjóri i Keflavík, fór til Grænlands,

kvæntur danskri konu.

bbb. Jóhann á Stóra-Hólmi, svo í Hafnarfirði.

ccc. Andrés Gottfred á Brunnastöðum, átti Pórunni HaU-
grimsdóttur prests í Görðum á Akranesi Jónssonar

og mörg börn.

ddd. Anna María átti R. P. Tærgesen kaupmann í Rvik,

p. b.: Sveinn og Anna.

eee. Hendrietta átti Elis Iversen verzlunarstjóra í Hafn-

arfirði, p. b.: Jörgen.

dd. Friðrik Hansen verzlunarmaður í Rvik, átti Kristínu Pét-

ursdóttur, p. b.: Pétur Hinrik lyfsali á Akureyri, Jóhanna,

María.

ee. María giptist prestí í Xoregi.

1) Enn var son Siguröar Kálfssonar og Porbjargar:

e. Brandur, mun ekki hafa kvænzt.

Son Brands Bjarnhéðinssonar var ennfremur:
('. Bjarnhéðinn.

2) Petta er gauðrangt hjá Boga. Bergsteinn lögréttumaður

i Skildinganesi var Bjarnason (Guttormssonar) sbr. II, 626,

en ahs ekki son Brands Bjarnhéðinssouar, hafa naumast verið

nokkuð skvldir.
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nesi, faðir Þoríinns lögréttumanns á Seli og

hans systlíina.

Brandur var orðinn lögréttumaður 1708ogþótti skýr-

leiksmaður. Hann gerðist lögsagnari Níelsar Kjer í GuU-

bringusýslu 1709, og um 1710 í Kjósarsýslu. Hélt liann

lögsögn til þess liann deyði 1728^).

Jón Oddsson Hjaltalin.

Faðir: Oddur ráðsmaður á Hólum, Jónsson, Magnús-

sonar, Eiríkssonar, Magnússonar, Björnssonar

prests á Melstað, Jónssonar biskups'^).

1) Brandur bjó 1 BigggarÖi á Seltjarnarnesi 1703.

2) Pað er áreiðanlegt, að framætt Jóns sýslumanns Hjaltalíns,

er hér talin rangt í beinan karllegg frá Jóni biskupi Arasyni,

þótt hún sé þannig rakin í flestum ætlatölum. En hinsvegar er

erfitt að segja, hvernig hún sé rétt talin fram, og verður það á-

gizkun ein. Eptir Oddi Hjaltalín sj'ni Jóns sj'slumanns er það
haft, að afi sinn hafi verið Oddiir Öiuindarson, en óvist er, hve
mikið er á því að bj'ggja, þótt Önundarnafniö sé i Skagafirði á

þeim tímum t. d. í framætt Önundar Guðmundssonar í Kýrholti,

sem talinn er sonarson Jóns Oddssonar Önundarsonar, en sá

Oddur er of snemma uppi til að geta verið í'aðir Jóns sýslu-

manns Hjaltalins. í ættatölubók í safni J. Sig. í landsbókasafninu

163 fol. er faðir Jóns sýslumanns Hjaltalíns talinn Oddur Jónsson

ráðsmaður á Hólum, bróðir séra Magnúsar Jónssonar á Mæli-

felli (f 4. mai 1662), en með því að séra Magnús var gamall, er

hann dó (1662), getur Jón sýslumaður, er ekki mun fæddur fyr

en um 1680—85, ekki verið bróðursonur hans. En það er eng-

inn vafi á því, að hann heíur einmitt verið í ætt við séra Magn-
ús á Mælifelli, sem talinn er son Jóns Eiríkssonar á Reykjarhóli

í Fljótum og Sigríðar Porleifsdóttur Tómassonar FIjóta-Brands-

sonar, scm líklega er réttara, en að faðir Jóns á Reykjarhóli hafi

verið Eiríkur Tómasson Brandssonar, eins og sumir telja. Af
þvi að Jón sýslumaöur Hjaltalin hefur verið kominn af Jóni Ei-

ríkssyni á Reykjarhóli, hefur Jóni Magnússyni á Reykjarhóli af-

komanda Jóns biskups Arasonar verið blandað saman við hann,

og Oddur ráðsmaður faðir Jóns Hjaltalíns verið talinn son hans.

En þótt Oddur bróðir séra Magnúsar geti ekki tímans vegna verið

faðir Jóns Hjaltalins, þá gæti hann t. d. verið afi hans eða lang-

afi. Oddur Magnússon, son séra Magnúsar á Mælifelli, var sj'^slu-

maður í Vestmannejjum og siðar ráðsmaður í Skálholti 1688. Son
hans var Magnús prestur i Reynisþingum (f 1747), er mun fædd-
ur um 1670. Oddur þessi hefur fyrst verið nyrðra, áðurenhann
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Módii': Þorgerður Gísladóttir.

Kona: Metta María var dóttir Hans Jan Sörensens, er

var fullmektugur hirðstjóra utanlands fyrst, og

siðan borgmeistari á Jyllandi. Hún kom út

með fógeta Luxdorph, sem gipti hana Jóni

Hjaltalín og studdi að hans sj'sluembætti. —
Börn: A. Oddur á Rauðarái), var lögréttumaður og

stundum lögsagnari, átti Oddnýju, þ. b.:

a. Hans kaupmaður á Stapa^) átti SoíTíu

danska, þ. b.

:

aa. Benjamin^).

flutti suöur, og hefur mér þvi koraiö til hugar, að sú missögn

hefði getað komizt inn í ættatölur, vegna ráðsmannstitilsins á

föður Jóns Hjaltahns, að faðir hans liafi einmitt verið Oddur
Magnússon SkálhoUsstaðarráðsmaður, son séra Magnúsar á Mæli-

felh, en ekki Oddur Jónsson bróðir séra Magnúsar, og kæmi það
auðvitað betur heim tímans vegna, enda getur vel verið, að

Oddur Magnússon hafi verið ráðsmaður á Hóhim, áður en hann
flutti suöur. En það er samt ýraislegt, sem mæhr á móti þessu,

og einkura það, að Jón HjaUalin er eflaust fæddur nj'rðra, lík-

lega i Hjaltadal, en árin 1680—90 hefur Oddur Magnússon eflaust

verið syðra. Framætt Jóns sýslumanns veröur þvi í óvissu,

nema að því lej'ti, að hann hefur eflaust verið i ætt við séra

Magnús á Mæhfelli, þótt þaö verði nú ekki rakið með nægum
rökum, en ættfærsla hans i beinan karllegg frá Jóni biskupi Ara-

syni er tviraælalaust röng.

1) Oddur Hjaltalin bjó áður í Mosfellssveit: i Kálfakoti, á

Korpólfsstöðum og Eiði, dó i Bentsbæ við Bnðir 26. júní 1797,

75 ára gamall. Oddný kona hans var dóttir Erlends Brandsson-

ar Bjarnhéðinssonar (sjá hér áður).

2) Hans kaupmaður dó 1822, 79 ára.

3) Benjamin Hjaltalin var stúdent, fæddur 1794, útskrifaður

úr lieimaskóla 1814, átti launson með Sigriði Þorvarðsdóttur

tjeykis í Flatej' Grímssonar, er hét Niels. Siðar sigldi Benjamin

og varð skólakennari í Svenstrup hjá Mariager á Norður-Jótlandi.

Var þar enn á lifi 1839, átti Henrica Margrethe Aagaard, dóttur

C.hristens Aagaard í Fuglsig, ekkju Chr. Asp kaupmanns í Nibe

(t 1816), þ. b.:

a. Christian Wilhelm (f 1822).

b. Carl Johan (f 1829).

c. Hans Sophus (f 1831). (Tekið eptir Lengnick Den Gleerupske

Stamtavle Kh. 1839 Tab. III, IX.].
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bb. Hans^).

cc. Abelina'^).

dd. Elízabet^), og mörg fleiri, fóru flest

utan.

Séra Jón, fékk Háls í Hamarsfirði 1777,

Kálfafell á Síðu 1780, Saurbæ við Hval-

íjörð 1786, Breiðabólsstað á Skógarströnd

1811, dó 1835, 83 ára, átti fyr Guðrúnu
dóttur séra Jóns Bergssonar, þ. b.:

aa. Oddur chirurgus*).

1) Hans Fridrik er einnig talinn stúdent (útskrifaður úr

tieimaskóla), en vafasamt, hvort það er rétt, átti launson með
Kristínu Póröardóttur frá Skógsnesi Jónssonar, hét Friðrik, var

svo við verzlun við Búðir og síðar á Akureyri og Raufarhöfn,

átti Jóliönnu (f 1857) Kleófasdóttur frá Reykliúsum 1 Eyjafirði

Jónssonar, þ. b.:

a. Hansína Soffía átti Friðrik Jónsson á Ytri-Bakka.

b. Anna Sigriður (ý 1866) átti Bjarna Porsteinsson borgara á

Raufarhöfn, p. h.: Friðrik, dó utanlands, Gunnhildur, Jóhann.

c. Hans.

d. Wilhelm, drukknuðu báðir á Ásmundarstaðavík 30. sept.

1860.

e. Oddur drukknaði af hákarlaskipi af Sléttu 1859.

2) Abelina fór til Gríms Thorkelins jústisráðs og giptist Lund
kaupmanni á Jótlandi.

3) Elizabet fór til Snæbjarnar Stadfeldts.

Önnur börn Hans Hjaltalíns:

ec. Friðrik drukknaði ungur.

íf. Vilhjálmur dó ungur.

gg. Matthildur Maria dó ung.

hh. Jósep sigldi, dó i Indlandi.

ii. Eleonora Soffia giptist i Mariager.

kk. Vilhelmína átti lautenant i Álaborg, p. b.:

X Hans Páll Benjamín.

4) Oddur læknir i Bjarnarhöfn (ý 12. maí 1840) vartvíkvænt-
ur, átti fyr Doroteu Georginu Bornemann ekkju, dóttur Jóhanns
Bornemanns borgmeistara í Viborg, p. b.:

a. Guðrún, kvenna bezt að sér til munns og handa, kunni mörg
tungumál, átti launson með Jóni Guðmundssyni trésmið, er

síðar bjó í Elliðaej', hct Jafet (sbr. HI, 204). Hún giptist svo

Olafi Guðmundssj'ni i Bár í Ej'rarsveit, siðar í Flatej', p. b.:

aa. Dórótea, heyrnarlaus og mállaus alla æfi, giptist ekki.
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bb. Guðrún^).

cc. Jósep^).

bb. Sigurborg átti Ej'jólf Jóhannsson kaupmann i Flatej'. Son
þeirra er Olafur forstöðumaður verzlunarslíólans i Reykja-

vík, kvæntur Jónínu dóttur Magnúsar Sigurðssonar r. af

dbr. óðalsbónda á Grund í Eyjafirði.

S. k. Odds Hjaltalins læknis var Sigríður líjörnsdóttir prests

i Hitarnesi Sigurðssonar, bl. Hún átti siðar Kára Konráðsson,
bróðurson Gísla sagnfræðings Konráðssonar.

1) Guðrún átti Vigfús Guðmundsson á Signýjarstöðum, bróð-

urséra Eggerts i Reykholti (sjá um börn þeirra hér síðar).

2) Jósep Hjaltabn bjó á Valshamri á Skógarströnd, átti fyr

Solveigu Sigurðardóttur frá Haukabrekku Daðasonar, p. b.:

a. Sigurður, lærði gull- og silfursmíði, var síðast á Ósi á Skóg-

arströnd, var þríkvæntur. FjTsta kona hans Guðrún Bergs-

dóttir, þau bræðrabörn, áttu eitt barn, er dó ungt. Svo átti

hann Jóhönnu Jósafatsdóttur frá Stóru-Asgeirsá Tómassonar
stúdents Tómassonar, þ. b.:

aa. Helga Gróa gipt Birni Lárussj'ni frá Narfeyri Jónssonar,

þ. b.: Lárus og Laufej'.

bb. Solveig Guðrún fór til Vesturheims.

cc. Jósafat Jósep snikkari i Stykkishólmi, kvæntur Ingveldi

Jónsdóttur, bl.

dd. Karólina Jóhanna gipt Lárusi Lárussyni verzlunarmanni

i Olafsvik, bróður Björns, er á Helgu systur hennar.

3. kona Sigurðar Hjaltalins Anna Simonardóttir, þ. b.:

ee. Sigurður skósmiður.

b. Lárus á Hrafnabjörgum í Hörðudal, átti Kristinu Porsteins-

dóttur, þ. b.: Jón, Solveig.

c. Hans á Litla-Hrauni og Jörfa i Kolbeinsstaðahreppi, átti fyr

Sigríði Sigurðardóttur á Tjaldbrekku Jónssonar, þ. b.:

aa. Pálina s. k. Pórðar Pórðarsonar dbrm. á Rauðkollsstöð-

um, þ. b.: Oskar, Þórður, Sturla.

bb. Málmfríður gipt Ögmundi i Vifilsdal Hjartarsyni Ög-

mundssonar Guðmundssonar prófasts á Staðastað Jóns-

sonar.

cc. Solveig gipt Porgils Sigurðssyni á Kleifárvöllum í Mikl-

holtslireppi.

S. k. Jóseps Hjaltalins var Guðrún Jónsdóttir frá Drðngum
Vigfússonar, þ. b.:

d. Vilborg átti Kristján gullsmið á Straumi Björnsson gullsmiðs

Magnússonar, þ. b.:

aa. Guðrún gipt Rögnvaldi trésmið Lárussyni frá Narfeyri

Jónssonar.
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dd. Bergur^).

ee. Guðný^).

ff. Guðíinna^).

bb. Ragnheiöur.

cc. Björn.

dd, Stefán.

ee. Lárus.

e. Málmfríður s. k. Jóns Jónssonar hreppstjóra á Narfeyri, þ. b.:

aa. Jósep Hjaltalin organleikari i Stykkishólmi, kvæntur Her-

dísi Bogadóttur Thorarensens sýslumanns Bjarnasonar
amtmanns (U, 745), bl.

bb. Stefán trésmiöur, hefur veriö erlendis.

cc. Gunnlaugur Jón realstúdent.

dd. Guömundur.
ee. Magnús.

f. Steinunn áttj Vernharð Björnsson smið á Setbergi á Skógar-

strönd, bróður Kristjáns, er átti Vilborgu systur hennar, þ.

b.: Björn, Guðrún.

g. Jón trésraiður, ókv., bl.

1) Bergur Hjaltalin bjó lengst i Yxney, átti fyr SofTíu Jóns-

dóttur, þ. b.:

a. Jón í Brokey, (f 1887), átti Hildi Vigfúsdóttur í Brokey Sig-

urðssonar stúdenís i Geitareyjum Sigurðssonar, þ, b.:

aa. Bergur skósmiður, dó um þrítugt, ókv., bl,

bb, Vigfús i Brokey, kvæntur Kristjönu Kristjánsdóttur frá

Gunnarsstöðum Guðbrandssonar.

cc, Halldóra s, k. Lárusar Loptssonar i Arney.

dd, Guðrún átti fyr Jón Porbjörnsson í Gvendarey, þ, d.:

Jónhildur, en siðar Jón Elisson.

b, Guðrún 1. kona frænda síns Sigurðar Jósepssonar Hjalta-

líns (sjá hér áður).

S. k. Bergs Hjaltalins Salóme Oddsdóttir. Börn þeirra dóu
i æsku,

2) Guðný var tvigipt. F. m. hennar Sighvatur Jónsson í

Yxney, bróðir Soffiu, er Bergur bróðir hennar átti, þ. b.:

a. Jón á Hamri i Kollafirði i Barðastrandarsýslu, ókvæntur,

Börn hans með Póreyju Felixdóttur frá Brunná Sveinssonar:

Anna og Ingibjörg.

S. m. Guðnýjar Sigurður Snorrason i Stóra-Langadal á Skóg-
arströnd, þ, b.:

b, Kristin átti Arna Bjarnason i Króki i Eyrarsveit, þ. d,:

aa. Guðný gipt Sveinbirni Finnssyni á Kirkjufelli í Eyrarsveit.

3) Guðfinna átti Bjarna Jónsson, er kallaður var Hnausa-
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gg. Guðbjörgi).

Bjarni, og pótti misendismaður, enda var gjaforö þetta séra Jóni

föður Guðíinnu pvert um geð. Son Bjarna og Guöfinnu:

a. Davíð i Lárkoti (Lágarkoti) í Ej'rarsveit, átti Margréti Ólafs-

dóttur, þ. b.:

aa. Ólöf.

bb. Gróa átti Valentinus Oddsson tómthúsmann i Stykkis-

hólmi, p. b.:

aaa. Oddur, kvæntur Guðrúnu Hallgrímsdóttur í Látra-

vik Jónssonar. Launson hans með Ólinu Tjörfa-

dóttur: Tjörfi.

bbb. Málmfriður.

ccc. Sigvaldi.

ddd. Sören.

1) Guðbjörg átti fyr Jón Jónsson verzlunarstjóra á ísafiröi,

þeirra synir: Albert gullsmiður, dó ungur ólcv., og Hermanníus
Elías (Johnson) sýslumaður í Rangárvallasýslu (sjá um hann þar).

S. m. Guðbjargar Ámundi á Kirkjubóli Halldórsson prófasts á

Melstað Ámundasonar, þ. b.: Halldór og Helga, er giptist Magnúsi
sýslumanni Gislasyni (sbr. II, 746).

Enn voru f. k. börn séra Jóns Hjaltalíns:

hh. Jón, lærði trésmiði, var lengi erlendis,

bæði i Kaupmannahöfn og Hamborg, kom
svo hingað til lands aptur og andaðist ó-

kvæntur og bl.

ii. Vigfús, bjó i Stóra-Langadal og Laxárdal

á Skógarströnd, átti Porbjörgu Sigurðar-

dóttur Daðasonar, p. b.:

a. Benedikt, fór austur á land.

b. Stefán bjó um tíma i Pórðarbúð i Eyr-

arsveit, átti Guðrúnu Illhugadóttur, p. b.:

aa. Illhugi búfræðingur átti Guðrúnu
Guömundsdóttur og börn.

bb. Jónas.

cc. Elizabet.

Launsynir Stefáns Hjaltalíns, áður en

hann kvæntist:

dd. Stefán fór til Vesturheims.

ee. Jóhannes, kvæntist i Dölum.
c. Guðrún s. k. Sigurðar Sigurðssonar i

Litla-Langadal, bl.

d. Maria, giptist ekki.

e. Jens prestur á Setbergi, kvæntur Jens-

inu Jónsdóttur Arnfinnssonar og Önnu
Pálsdóttur Hjaltalins, pau bl.
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Síðar átti séra Jón Gróu dóttur séra

Odds á Reynivöllum, þ, b.:

hh. Guðrún^).

ii. Jón^).

kk. Krístín^).

Firam börn séra Jóns Hjaltalins og f. k. hans Guðrúnar dóu
ung: Guðný 8 ára gömul, Herdis 11 vikna, Sigriður vikugömul,

Guörún önnur og andvana stúlka.

1) Guðrún átti Jón Danielsson kaupmann i Grundarfiröi (sbr.

III, 293), þ. b.:

a. Stefán (Danielsson), bjó lengi i Grundarfirði, fór svo til Dan-
merkur til Stefáns læknis sonar sins, átti Jakobinu Árna-

dóttur sýslumanns Porsteinssonar. Börn þeirra eru talin

III, 242.

"

b. Anna Maria átti Ólaf Thorlacius, son Árna kaupmanns Thor-

laciusar (III, 245).

c. Jón aöstoðarkaupmaður á Búðum, drukknaði 1860, bl.

d. Gróa Ingibjörg, dó fulltiða, bl.

2) Jón Hjaltalín dr. med. landlæknir, dó i Reykjavik 8. júni

1882, átti Jakobínu dóttur Baagöe kaupmanns i Húsavik, bl.

3) Kristin átti Jón Daníelsson 3 ngra á Kverná, albróöur Jóns

í Grundarfirði, er átti Guðrúnu sj'stur hennar, p. b. talinlll, 293.

Enn var dóttir séra Jóns Hjaltalins og s. k. hans Gróu:

II. Guðrún önnur átti Magnús kaupmann i

Bráðræði i Rvík, son Jóns Jónssonar ad-

ministrators á Stóra-Ámóti og Höllu Magn-
úsdóttur, p. b.:

a. Guðrún átti fyr Guðmund Ej'jólfsson i

Austurhlið i Biskupstungum (sbr. bls.

5 hér að framan), p. d.:

aa. Solveig gipt Porsteini Thorarensen
óðalsbónda á Móeiðarhvoli, syni

Skúla læknis Thorarensens.

S. m. Guðrúnar Hjörtur hreppstjóri i

Austurhlíð Ej'vindsson frá Syðri-Brú í

Grimsnesi Hjörtssonar i Hvammi i Ölf-

usi Jónssonar, þ. b.:

bb. Steinunn gipt Brynjólfi Hermann
Bjarnason kaupmanni i Rvik, syni

Hákonar Bjarnasonar kaupmanns á

Bildudal.

cc. Guðmundur.
dd. Guðrún gipt Magnúsi i Austurhlið

10



146

c. Guðrún átti Ólaf kaupmann og riddara

Thorlacius^), þ. b.;

Sigurössyni frá Kópsvatni Magnús-
sonar alpingismanns Andréssonar.

b. Halla átti Pétur Einarsson Jónassonar
frá Gili í Svartárdal, bjuggu lengi á

Felli í Biskupstungum, en fluttu siðar

til Vesturheims, par dó Halla, en Pétur

kom aptur hingað og er nú i Rvik.

Meðal barna peirra eru: Vilhjálmur og
Magnús i Ameríku, Guðrún gipt Piðrik

Eyvindssyni frá Útey i Laugardal Pórð-

arsonar, búa í Ameriku, Guðrún önnur
gipt Sigurði Sölvasyni aktygjasmið i

Rvík og Guðrún priðja i Rvík, gipt Jón-

asi Jónassyni i Winnipeg.

c. Jón bjó á Felli i Biskupstungum um
hrið, siðar suður i Njarðvíkum, nú j
Rvík, átti Höllu Árnadóttur dbrm. á

Stóra-Amóti Magnússonar, pau systkina-

börn. Börn peirra eru: Helgi verzlun-

arstjóri á Stokkseyri, Árni verzlunar-

maður i Rvik, Hallbjörg gipt Birni Gisla-

sj'ni trésmið og Helga.

d. Margrét átti Magnús Magnússon á Bakka
á Vatnsleysuströnd, p. b.: Jón og Vilborg.

e. Gróa átti Kristinn Ólafsson á Steinum í

Rvik, p. b.: Guðrún kona Jafets Sigurðs-

sonar skipstjóra, Kristin gipt Valdimar

Sigurðssyni i Rvik og Jón.

f. Jóhanna. dó ógipt, bl.

g. Sigurður var um hríð kaupmaður í

Reykjavik, átti Bergljótu .\rnadóttur frá

Bakka í Hólmi (iislasonar i Hofstaða-

seli Arnasonar, p. b.:

aa. Jón Hjaltahn læknir í Rangárvalla-

sýslu.

bb. Magnús cand. jur., málafærslumað-

ur i Rvik.

cc. Ingvar stúdent.

dd. Ingibjörg.

ee. Guðrún.
4 börn séra Jóns Hjaltalíns og s. k. hans Gróu: Guðrún,

Hans, Oddur og Hans annar, dóu ung.

lý Olafur Thorlacius kaupm. var son Póröar Sighvatssonar í

Hliðarhúsum (sjá hér áður bls. 127).
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aa. Arni kaupmaður^).

bb. Ólafur^).

cc. Þórður dó ungur.

d. Sesselja átti Davið Sörensson barnlaus').

e. Jórunn átti Jón Jónsson, um hríð faktor

á Stapa*), þ. b.:

aa. Niels^).

1) Um Árna Thorlacius og afkomendur hans sjá III, 244—245.

2) Ólafur bjó i Innri-Fagradal, átti Helgu Sigmundsdóttur

Magnússonar sýslumanns Ketilssonar. Börn þeirra eru talin II,

721. Laundóttir Ólafs með Valgerði Steindórsdóttur, er siöar átti

Sveinbjörn Jónsson á Skildi i Helgafellssveit var:

a. Sigurborg átti Helga Jónsson hreppstjóra á Skarfsstöðum i

Hvammssveit, bróður séra Búa á Prestbakka, þ. d.:

aa. Ágústa s. k. Jóns Sigurðssonar borgara i Stykkishólmi, bl.

S. m. Guðrúnar Oddsdóttur var Þorleifur Jónsson skipherra

og bóndi á Bíldudal, þau bl.

3) I*au voru systkinabörn (sjá hér siðar).

4) Faðir Jóns var Jón Björnsson Steindórssonar, bræðrung-
ur við Jakob Eiriksson »sterka«, stúdent á Búðum. Jón maður
Jórunnar bjó siðar i Böðvarsholti í Staðarsveit, eptir að hann
hætti verzlunarstörfum.

5) Niels bjó siðast i Höskuldsey, átti frændkonu sina Sess-

elju Pálsdóttur Hjaltalins Oddssonar, þ b.:

a. Jóhanna f. k. Bjarna Jóhannessonar í Bjarneyjum, þ. b.:

aa. Hans.

bb. Bjarni.

cc. Guðný gipt Jens Sigurðssyni i Keflavik undir Jökli.

dd. Jóhanna gipt Andrési í Hrappsey Grimólfssyni frá Máía-

hlið Ólafssonar á Litlahrauni Bjarnasonar á BrimiIsvöII-

um Bogasonar i Hrappsey Benediktssonar.

b. Metta átti Jón Jónsson í Akureyjum, þ. b.:

aa. Jón i Pormóðsey átti Guðrúnu Erlendsdóttur, þ. b.: Jón
Rósmann.

bb. Margrét f. k. Sigmundar Guðbrandssonar i Akureyjum, þ. b.:

aaa. Petríana giptist i Ólafsvik.

bbb. Jón skósmiður i Stykkishólmi, átti Kristinu Jóns-

dóttur frá Saurlátri Bjarnasonar.
c. Jens í Höskuldsey, átti Guðrúnu Jónsdóttur, þ. b.:

aa. Pétur i Höskuldsey, kvæntur Jóhönnu Einarsdóttur.
bb. Niels.

cc. Ebenezer átti fyr Ólöfu Jónsdóttur, er varð úti i Berserkja-
10*
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bb. Jón^).

cc. Oddn}'.

dd. Ingibjörg,

ee. Jóhanna.

ff. Benl^).

Rannveig átti Hjört^) á Bústöðum Eiríks-

son, þ. b.:

aa. Eiríkur*).

hrauni 1889, bl., en siðar Kristjönu Danielsdóttur, þ. b.:

Leó.

dd. Guðrún s. k. Einars Einarssonar frá Tanga Halldórsson-

ar, þ. b.: Jensina átti Jónas .Jónasson, Jens, Ragnhildur.

d. Matthildur átti Jón Porsteinsson á Amýrum i Helgafells-

sveit, þ. b.:

aa. Niels átti Sigurlin Jónsdóttur Hreggviðssonar á Mið-

hrauni Sturlaugssonar, þ. b.: Jensina, Porleifur.

bb. Jón átti Kristólinu Kristjánsdóttur, dóttur Sigurlinar, lconu

Xielsar bróður hans.

cc. Jakobina, átti launbarn með Halldóri Loptssyni, er lieitir

Sveinlaug, er i Rvik.

dd. Jóhanna. Dóttir hennar með Einari Porkelssyni írá

Staðastað heitir Súsanna Nohómi.

ee. Pálínagipt Jóhannesi Porsteinssj-niáHjarðarbóli, eiga börn.

ff. Sigriður, átti laundóttur, Kristfríöi Tómasdóttur, giptist

síðar.

Laundóttir Niels i Höskuldsey var:

e. Ingibjörg giptist ekki, bb

1) Jón bjó í Langey, áttí Kristínu Eyjólfsdóttur, þ. b.:

a. Bent kaupmaður í Flatej', drukknaði á leið frá útlönduni,

átti Guðnýju Jóhannesdóttur frá Bjarnej'jum Magnússonar, þ.

b.: Jónas, dó fullorðinn, Jón þilskipaformaöur, Pétur og Jó-

hannes, dó ungur.

b. Jónas, bjó síðast á Hallbjarnare\TÍ, átti Katrinu Bergsdóttur

Búasonar Porvarðssonar, þ. b.:

aa. Magdalena gipt séra Porvaldi Jakobssyni i Sauðlauksdal.

bb. Ingibjörg.

2) Bent átti Önnu Pálsdóttur Hjaltalins, drukknaði með Steen-

bach 1831.

3) Hjörtur var son Eiriks Hjörtssonar á Laugum i Flóa og

s. k. hans Pórönnu Sölmundsdóttur frá Minni-Mástungu Eiríks-

sonar, systur Eiriks Iðgréttumanns í Hlið i Eystrihrepp.

4) Eirikur á Rauðará var þrikvæntur. Fyrsta kona hansvar

Guðný Eyjólfsdóttir smiðs á Bústöðum Jónssonar, þ. b.:
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bb. Jóni).

a. Hjörtur í Stuðlakoti, átti Guðrúnu Pálsdóttur Pórðarsonar,

þ. b.:

aa. Guðmundur.
bb. Þuriður giptist dðnskum manni.

cc. Guðn^^
Miðkona Eiriks Hjörtssonar Anna Magnúsdóttir, þ. b.:

b. Guðný.

c. Ingimundur átti Margréti Jónsdóttur vefara og Elinar Krist-

inar Erlendsdóttur prests i Nesþingum Vigfússonar. þ. b.

Trausti.

d. Sigriður.

Síðasta kona Eiriks Ragnhildur Guðmundsdóttir frá Deild á

Alptanesi Gislasonar á Óttarsstöðum Ólafssonar, þ. b.:

e. Bjarni á Hamarlandi á Reykjanesi, átti SigriÖi Friðriksdótt-

ur prófasts á Stað Jónssonar, þ. b.:

aa. Hjörtur á Klukkulandi átti Steinunni Guðlaugsdóttur.

bb. Friðrik á M^'rum i Dýrafirði, kvæntur Ingibjörgu Mar-

gréti Guðmundsdóttur dbr.manns Brynjólfssonar.

cc. Olína Sigríður gipt Jóni Hólrasteini GuÖmundssyni i

Ytri-Lambadal.

dd. Ragnhildur átti Einar Jóliannesson á Blámýrum.
ee. Eirikur járnsmiður i Reykjavik, kallar sig Hjaltested,

kvæntur Guðrúnu Helgadóttur kaupmanns Helgasonar.

ff. Ingigeir i Friðrikshöfn á Jótlandi, kvæntur Guðrúnu
Bjarnadóttur frá Kirkjubóli i Korpudal Gnðmundssonar.

f. Anna átti Eirik Eiriksson járnsmið i Stuðlakoti, þ. b.:

aa. Guðbrandur í Stuðlakoti, átti Bergþóru Jónsdóttur frá

Skálholtskoti Arasonar, þ. b. : Jón verzlunarmaður, Anna
gipt Brynjólfi Björnssyni tannlækni i Rvik og Ingibjörg

leikflmiskennari.

bb. Agústa átti Ármann Jónsson frá Skálholtskoti Arasonar.

cc. Birgitta Guðríður s. k. Steingríms Thorsteinssons rekt-

ors við hinn almenna menntaskóla, þ. b. : Pórður Aðal-

steinn, Steinunn, Haraldur, Pórunn, Axel.

g. Guðriður átti Björn Pétursson Hjaltested járnsmið i Rvik,

þ. b.:

aa. Georg Pétur cand. phil., skrifari i stjórnarráöinu,

kvæntur Soffiu Óladóttur Finsens póstmeistara, þ. b.:

Svafar, Kjartan og Björn.

bb. Bjarni aðstoðarprestur i Rvik, kvæntur danskri konu,

Steíanie Berntsen, þ. b. : Birna og Eysteinn Erlingur.

cc. Sigríður koma Pálma Pálssonar menntaskólakennara, þ.

b.: Páll.

1) Jón bjó á Óttarsstöðum, átti Guðrúnu Jónsdóttur frá Nesi
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cc. Sesselja^).

Oddný Oddsdóttir átti Helga Engilberts-

son, þ. b.,

aa. Erlendur*).

bb. Sigurður^).

Páll Oddsson Hjaltalín, lengi assistent í

Stykkishólmi, átti Magdalenu Sörensdótt-

ur*). þ. b.:

aa. Hans^).

h. Ólafur, drukknaði á Kollafirði, ókv. bl.

i. Rannveig átti Kristján Jónsson á Vegamótum í Rvík, þ. b.:

Jón, Margrét, Rannveig.

Launson Eiriks Hjörtssonar á Rauðará með Helgu Jónsdótt-

ur var:

k. Eiríkur hringjari í Rvik.

við Pjórsá Jónssonar og Ingveldar Sigurðardóttur Isólíssonar,

þ. b.:

a. Metta átti Jón i Hafnarfirði Illhugason frá Beinakeldu Hall-

dórssonar og Brietar Snæbjörnsdóttur prests í Grimstungum
Halldórssonar, p. b. . Björn, Regína, Jón i Efstabæ í Rvik og

Guðný, er átti Hermann Guðmundsson í Rvik.

b. Rannveig átti launson með Sveini Jónssyni:

aa. Steindór á Ottarsstöðum, Son hans Sveinn i Hvassahrauni.

c. Guðný dó bl.

1) Sesselja var á Járngerðarstöðum, ógipt, bl.

2) Erlendur var lyfsali í Kaupmannahöfn,

3) Sigurður var kaupmaður (urtakramari) í Kaupmannahötn.
Oddný átti 2 börn með Guðmundi Stefánssyni, er dóu ung.

4) Þau voru systkinabörn (sjá hér siðar),

5) Hans Hjaltalin, bjó i Elliðaey, átti Guðnýju Pálsdóttur írá

Fagurey Einarssonar, þ. b.:

a. Jóhann átti Jóhönnu Jóhannsdóttur aðstoðarprests í Jónsnesi

Bjarnasonar Bogasonar, áttu mörg börn.

b. Páll verzlunarmaður i Ólafsvík, átti Guðnyju Jónsdóttur, bL

c. Gunnhildur átti Jón Guðmundsson snikkara í Elliðaey, er átti

Jafet með Guðrúnu Oddsdóttur læknis Hjaltalíns (sjá hér áð-

ur), þ, b.:

aa, Kristjana átti Bjarna Bjarnason Loptssonar, þ, b,:

aaa. Ragnhildur átti Sigurjón Porkelsson.

bbb. Guðmundur á Hofstöðum i Helgafellssveit, átti 0-

linu Árnadóttur og mörg börn.
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bb. Soffíai).

cc. Metta').

dd. Silfa^).

ee. Sesselja*).

ccc. Bjarni í Bíldsey, átti Sigríöi Guömundsdóttur og

börn.

bb. Gunnhildur átti Elis, þ. b.:

aaa. Hjörtfriður átti Guðmund Bjarnason i Stykkishólmi

og börn.

bbb. Jón s. m. GuÖrúnar Jónsdóttur i Brokey Bergssonar.

cc. Guömundur, bjó um hrið á Ámýrum, átti Elisabet

Bjarnadóttur i Akureyjum Jónssonar, þ. b.:

aaa. Jens Pétur.

bbb. Vilborg.

Börn átti Guömundur með Guðnýju Jónsdóttur, þar á

meðal Gunnar og Hafliöa.

1) Soffia átti Einar Pálsson í Fagurey, bróður Guðnýjar konu
Hans bróður hennar, þ. b.:

a. Páll, bezta selaskytta, var tvikvæntur, átti fyr Hallíríði

dóttur Einars prófasts Sæmundssonar Einarsens í Staf-

holti, en siðar Ólöfu ættaða úr Borgarfirði. Son þeirra Ing-

ólfur fór til Vesturheims.

b. Magdalena átti Eirik Bjarnason frá Skoreyjum Steinólfsson-

ar. Eitt barn þeirra:

aa. Asmundur átti Halldóru Sigurðardóttur, bl.

2) Metta átti Gunnlaug Grímsson frá Botni i Tálknafirði,

þilskipsstýrimann á Bildudal.

3) Silfa átti Sigurð Jónsson á Kljá i Helgafellssveít, þ. b.:

a. Sigríður tvígipt. Son hennar með s. m.: Elifas Magnússon í

Hörðudal.

b. Silfa átti Jón Einarsson á Auðólfsstöðum á Barðaströnd, þ. b,:

aa. Jófriður.

bb. Magdalena.

cc. Eyjólfur.

dd. Júliana s. k. Magnúsar Einarssonar í Elliðaey, bl.

ee. Hansina.

c. Kristin.

d. Sigurborg, munu hafa dáið ungar.

4) Sesselja átti fyr Jón Bjarnason frá Pórdisarstöðum, þ. b.:

a. Bjarni i Akureyjum í Helgafellssveit átti Guðríði Jónsdóttur
Nikulássonar, þ. b.:

aa. Jón á Saurlátri, átti Margréti Andrésdóttur, þ. b.:
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ff. Guðrún^).

gg. Anna").

hh. Sigríður^).

ii. Páll^).

aaa. Bjarni á Saurlátri, átti Ólöfu Sigmundsdóttur i Ak-

ureyjum Guðbrandssonar.

bbb. Níels.

ccc. Andrés skósmiöur, kvæntur Pálinu Jónsdóttur i Por-

móðsey Porvaldssonar.

ddd. Dagbjört gipt Niels BreiðQörð Jónssyni.

eee. Guðrún.

fff. Kristin gipt Jóni Sigmundssyni skósmið í Stykkis-

hóhui.

bb. Bæring átti Margréti Pórðardóttur, bl.

cc. Málmfriður.

dd. EHsabet átti Guðmund Jónsson frá Elliðaey Guðmunds-

sonar og Gunnhildar Hansdóttur (sjá hér áður).

ee. Sigriður átti fsr Jón Jónsson, en siðar Svein Jónasson i

Pórðarbúð og börn.

S. m. Sesselju Pálsdóttur Níels Jónsson i Höskuldsey, þau

systkinabörn (sjá hér áður, þar sem börn þeirra eru talin).

1) Guðrún átti Andrés Jónsson á Arnarstöðum, bróðurSigurð-

ar á Kljá, er átti Silfu sjstur hennar, þ. b.:

a. Páll dó ókv., bl.

b. Katrin átti Guðmund Illhugason á Arnarstöðum, þ. b.:

aa. Anna.

bb. Páll i Undirtúni, átti Ástriði Helgu Jónasdóttur og börn.

cc. Kristin.

2) Anna átti fyr Bent Jónsson frá Böðvarsholti Jónssonar og

Jórunnar Oddsdóttur, þau systkinabörn (sjá áður), en siðar Jón

Arnfinnsson i Jónsnesi, þ. d.:

a. Jensína kona séra Jens Vigfússonar Hjaltahns (sjá áður).

3) Sigriður átti Jón Pálsson i Höskuldsey, bróöur Einars, er

átti Soffiu systur hennar, og Guðnýjar, er átti Hans i Elliðaey

bróður hennar, þ. b.:

a. Hans dó um tvitugt.

4) Páll Hjaltalin var verzlunarstjóri i Stykkishólmi, átti Jens-

inu Óladóttur Steenbach, systur Magdalenu konu Arna Thor-

laciusar, þ. b.:

a. Sören verzlunarmaður átti Kristinu dóttur Sveinbjarnar Eg-

ilssonar skólameistara, þ. b.:

aa. Sveinbjðrn fór til Vesturheims.
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B. Gunnhildur dóttir Jóns sýslum. Hjaltalíns^)^

átti Sören reipslagara á Stapa Daviðsson, þ.b.

:

bb. Magdalena gipt Sæmundi Halldórssyni kaupmanni í

Stykkishólmi (sbr.II, 704).

b. Magdalena átti fyr Óla Steenbach, son O. Steenbachs, er

drukknaði á Breiðafirði 1831, þ. d.

:

aa. Pálína Jensina, dó fulltiða, bl.

S. m. Magdalenu Porleifur i Bjarnarhöfn Porleifsson s. st.

Porleifssonar, áttu eitt barn, er dó ungt, og hún skömmu
eptir íæðingu þess.

c. Elizabet ógipt, bl.

d. Amalia átti fyr Porleif yngra Porleifsson í Bjarnarhöfn og

var s. k. hans, p. b.:

aa. Kristján Porleifur, kvæntur Ragnheiði Benediktsdóttur.

bb. Páll.

cc. Kristin.

dd. Porleifur.

ee. Oddur Hjaltalin.

S. m. Amalíu Stefán Benediktsson búfræðingur.

e. Henrietta, dó fullorðin, ógipt, bl.

Enn voru börn Odds Hjaltalins lögréttumanns og Oddnýjar
Erlendsdóttur:

i. Erlendur dó ungur.

k. Jón dó ungur.

1. Porbjörg dó einnig ung.

Aths. Pess skal getið, að flest af þvi, sem hér hefur verið

sagt um afkomendur Odds Hjaltalins á Vesturlandi, sérstaklega

um yngstu ættliðina, er tekið eptir skýrum manni ogættfróðum,

Sigurði Jónssyni á Arnarstöðum i Helgafellssveit, er sendi mér
sk^'rslu um þennan ættboga þar vestra árið 1900. En nú er

þeirri heimild lokið, að þvi er til Hjaltalinsættarinnar kemur.

1) Gunnhildur þessi var svarkur mikill og kölluð wkonga-

móðir«. Segir Espólin (Arb. XI, 32) sögu um hana, er hún gekk

fyrir Friðrik konung 5. Hún átti aðra systur eldri, er einnighét:

Gunnhildur, og var tvigipt; fyrri maður hennar var Sighvat-

ur Jónsson, talinn bróðir Simonar i Krisuvík, þ. b.:

a. Sighvatur i Grjóta i Rvik, átti Vigdisi Simonardóttur, er ef

til vill hefur verið dóttir Simonar i Krisuvik og þau hjón

þvi bræðraijörn, þ. b.:

aa. Ingibjörg átti Guðbrand Erlendsson á Hrappsstöðum i

Hjaltadal, þ. b.:

aaa. Einar átti Pórdisi Bjarnadóltur frá Langhúsum.
bb. Sigriður, átti laundóttur með Guðmundi Magnússyni, er

hét Sigriður, en átti síðar Sölmund i Skakkakoti (wSkakkw)
i Rvík Jónsson Sölmundssonar, er var bróðir Hafliða
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a. Davíð átti Sesselju Oddsdóttur (sjá hér

að framan), bl.

b, Magdalena átti Pál Hjaltalin (sjá hér að

framan).

C. Níels^) átti Guðrúnu dóttur séra Eiríks

Bjarnasonar, þ. b.:

a. Metta átti fyr séra Jón Arngrímsson, bl.,

svo Davíð Sörensson. (Var hans önnur

kona^), sjá að framan), bl.

b. Ingunn átti fyr Þorvarð í Bár Þorsteins-

son, þ. b.:

aa. Finnur.

bb. Guðrún^).

cc. Þorsteinn.

prests i Hrepphólum, Bergsveinssonar, þ. b.: Vigdís, Jón

dó ungur.

cc. Þorbjörg (f 1801) f. k. Jóns eldra á Árvelli Örnólfssonar

i Álfsnesi Valdasonar á Rauöará Örnólfssonar, þ. b.:

aaa. Sighvatur bjó á Melum á Kjalarnesi, (f 1843), átti

Höllu Alexíusdóttur, þ. b..

X Porbjörg átti Bjarna Kristjánsson i Rvik. Meðal
barna peirra er Sighvatur bankastjóri, kvæntur
Agústu Sigfúsdóttur prests á Tjörn Jónssonar.

bbb. Örnólfur,

ccc. Kristín átti séra Svein Benediktsson á Mýrum í

Álptaveri, Meðal barna þeirra var Benedikt sýslu-

maður Sveinsson (j- 2. ágúst 1899),

ddd, Guðrún.

eee. Sigriður dó ung.

dd. Simon bjó á Alptanesi.

ee. Sigríður önnur dó ung,

b, Simon (yngri) í Krísuvík, dó 22, marz 1785, 52 ára.

S, m. Gunnhildar eldri Jónsdóttur er tahnn Jörundur nokk-

ur, þau bl.

1) Níels Iðgréttumaður í Hhðarhúsum, (f 1786), var þrikvænl-

ur, og Guðrún dóttir séra Eiríks Bjarnasonar á Hvalsnesi 1.

kona hans,

2) Fyrri kona Davíðs Sörenssonar Grönagers var Sesselja

Oddsdóttir lögréttumanns HjaUahns, þau systkinabörn (sjá áður).

Davíð dó 1830, Hann átti launbarn með Prúði Jónsdóttur frá

Vatnshorni, er dó ungt.

3) Guðrún átti Sigurð Sigurðsson frá Hrafnkelsstöðum.
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dd. Eiríkur.

ee. Ingunn.

Svo Halldór Kárason'), bl.

c. Eiríkur stúdent fór utan, kom ei aptur^).

1) Halldór var son Kára Bjarnasonar í Lág i Eyrarsveit.

Snókdalín segir, að dóttir Halldórs og Ingunnar hafi verið:

a. Metta, er átti Runólf Sveinsson frá Kjalveg Magnússonar, þ.

d.: Ingunn var vitskert, heyrnarlaus og blind.

2) Eiríkur Hjaltalin varfæddur i Hlíöarhúsum i júll 1765, út-

skrifaður úr Helsingjaeyrarskóla 1787, skrifaður í stúdentatölu

við háskólann 1. okt. s. á., tók próf í dönskum lögum 26. júni

og 8. júli 1795 með 1. einkunn í hinu teoretiska, en 2. einkunn
í hinu praktiska prófi. [Hann er ekki talinn i lögfræðingatali M.

Stephensens i Tímar. Bókm.fél. III. árg.]. Var 11 ár tolleptirlits-

maður i Langesund í Noregi, en andaðist i Flensborg 1. janúar

1815, átti danska konu og 6 börn, eitt peirra hét Niels.

Enn var son Niels og 1. konu hans Guðrúnar:
d. Sigurður, dó 1762, tveggja ára.

Miðkona Níels var Valgerður .lónsdóttir frá Seli i Rvik.

Hún dó 1771, pau bl., en Niels kvæntist i 3. sinn 1773 Pórunni
.lónsdóttur snikkara i Rvik Magnússonar, systur Jóhannesar
snikkara i Hlíðarhúsum, pi?u bl. Hún átti siðar Jón Valdason á

Lágafelli, bróður Örnólfs i Álfsnesi.

Enn voru börn Jóns sýslumanns Hjaltalins:

D. Gunnhildur eldri, sem áður er getið.

E. Páll sigldi og kvæntist utanlands, átti 2 syni, er

voru stýrimenn til Austindía.

F. Hans sigldi, lærði látúnssmíði, dó utanlands, ó-

kvæntur.

G. Anna átti Árna Einarsson i Ánanaustum, p. b.:

a. Árni drukknaði, bl.

b. Einar var tinsteypari á Borgundarhólmi.

c. Þóra giptist austur í Grafning.

H. Silfa átti Gissur Jónsson lögréttumann á Arnar-

hóli, er mun hafa verið son Jóns Tómassonar á

Arnarhóli Bergsteinssonar og bróðir Bjargar f. k.

Guðmundar Davíðssonar í Hliðarhúsum, p. b.:

a. Tómas, dó ungbarn 1748.

b. Porbjörg, dó ungbarn 1751.

c. Guðrún átti fyr Bjarna á Hólmi Guðbrandsson
frá Geirlandi Eiríkssonar, p. b.: Gunnar dó ung-

ur. Svo átti Guðrún Jón á Járngerðarstöðum
Jónsson á Porkötlustöðum Ásbjörnssonar, bl.

Son Guðrúnar meö Jóni nokkrum hét

Gissur. Dóttir hennar með kvæntum manni.
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Jón Hjaltalín vandist í æsku með dönskum, og var

að náttúru mjög glaðsinna og orðhvatur, ekki lærður á

ÞórÖi Sighvatssyni 1 Hliðarhúsum (sjá hér áö-

ur bls. 127), var Prúöur, er átli Guðmund á

Rauðará Jónsson frá Saurum Sigmundssonar,

þ. b.: Magnús i Vallarhúsum i Grindavik, átti

Katrinu Pórðardóttur frá Járngerðarstöðum
Einarssonar á Hrauni Greipssonar á Brú í

Biskupstungum Pórðarsonar, p. b.: Einar, Ólaf-

ur, Magnús og Puríður.

Jóhanna. Launson hennar með Jóni Bergsteins-

syni var:

a. Árni lögréttumaður á Kirkjubóli á Miðnesi, (f
1819), átti Vigdísi Klemensdóttur, þ. b.:

aa. Matthias á Flankastöðum, átti fjT Guðrúnu
Snorradóttur frá Narfakoti Gissurarsonar, þ. b.:

aaa. Snorri, átti Guðrúnu Jónsdóttur stúd-

ents á Býjaskerjum Pórðarsonar, bl.

bbb. Márus, (f. 21. jan. 1796), útskrifaður úr

Bessastaðaskóla 1814, skrifaður i stúd-

entatölu við háskólann 2. jan. 1818, var

um hrið settur kennari við skóla i

Ripum, en andaðist í Kaupmannahðfn
1826 (sbr. Skírni 1827 bls. 62).

ecc. Margrét dó ógipt, 1)1.

ddd. Arni varð bráðkvaddur, ókv., bl.

eee. Guðrún.

fíf. Sighvatur, dóu bæði ung.

S. k. Matthiasar Guðbjörg Jónsdóttir Niku-

lássonar, bl.

bb. Gamaliel á Gauksstöðum, átti Ingibjörgu

Ólafsdóttur frá Slýjum í Meðallandi Ein-

arssonar, þ. b.:

aaa. Árni, drukknaði 1831, átti Guðrúnu
Pórðardóttur, þ. b.: Halldór, Guðrún,

Ingibjörg.

bbb. Jón á Gauksstöðum, átti Ingveldi Por-

steinsdótlur, þ. d.: Puriður.

ccc. Jón yngri, drukknaði með Árna bróð-

ur sinum.

ddd. Ólafur átti Agnesi Egilsdóttur frá

Bjarnastöðum i Selvogi Jónssonar, þ.

b.: SofFia, Ólafur, Ragnhildur, Guðrún.

eee. Gróa.

fff. Gisli.
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latínu, en skýr og fljót-skarpur og lagði sig eptir íslenzk-

um lögum. Níels Kjer tók hann fyrir sinn lögsagnara í

cc. Sesselja átti Jón á Lambastöðum í Garði

Ej'jólfsson frá Kerlingardal Filippusson-

ar, þ. b.:

aaa. Arni i Nýjabæ, átti Valgerði Jónsdótt-

ur Hálfdanarsonar og Pórunnar And-
résdóttur frá Króki Egílssonar prests

Eldjárnssonar, þ. b.: Sesselja, Pórunn,
Ingibjörg, Salgerður.

bbb. Salgerður átti Sigurð Jónsson frá Litla-

Hólmi, þ. d.: Ragnhildur.

ccc. Oddur.

ddd. Vigdís.

eee. Ejjólfur.

fíT. Guðlaug.

ggg. Guðný. Sum þessara barna fóru austur

1 Mýrdal og giptust þar.

Launson Árna á Kirkjubóli með Margréti And-
résdóttur frá Flankastöðum Sigurðssonar var:

dd. Andrés á Kirkjubóli, átti Guðbjörgu Eyjólfs-

dóttur frá Miðhúsum í Hvolhrepp Pórarins-

sonar á Kotvelli Guðnasonar, þ. b.:

aaa. Árni i Tjarnarkoti á Miðnesi, átti Guð-
rúnu Magnúsdóttur, þ. d.: Kristbjörg.

bbb. Guðmundur snikkari i Keflavik, átti

Guðlaugu Pétursdóttur, systur Bjarna

i Hákoti, þ. b.: Pétur, Guðlaug, Andrea
saumakona.

ccc. Pórarinn á Sjðri-Flankastöðum, átti

Ingibjörgu Jónsdóttur stúdents á Býja-

skerjum Pórðarsonar, þ. b.: Jón, Pur-

iður, Guöbjörg.

ddd. Eyjólfur dó bl.

[Annar launson Jóns Bergsteinssonar og Jóhönnu
Jónsdóttur Hjaltalins er og talinn (hjá Espólin og

viðar):

b. Símon í Krisuvik, en þar hygg eg eitthvað

blandað málum, og mun tæplega rétt].

Siðan átti Jóhanna Stefán Eilífsson, þ. b.:

c. Jón á Ferstiklu, átti Guðbjörgu Hafliðadóttur

frá Hafurbjarnarstððum Péturssonar, þ. b.: Guð-
ný, Ragnhildur, Gunnhildur.

d. Marin átti Árna ísleiksson i Drangshlíð undir

Eyjafjöllum og 14 börn, þar á meðal ísleikur,
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Gullbringu og Kjósarsýslu, þá Brandur deyði 1728. 1730

þá Níels lögmaður deyði, var Jón settur fyrir Gullbringu-

og Kjósarsýslu, sótti og um þær, fékk veiting 1732 fyrir

Gullbringusýslu, sem héraðsdómari, en sem sýslumaður í

Kjósarsýslu. Gullbringusýslu frásagði hann sér 1743, og

Kjósarsýslu 1750^), deyði sjálfur 1754^). Hann bjó lengi

í og umkring Reykjavik. Jón sýslumaður var mikill gleði-

maður, veitingasamur og nokkuð óeirinn, þrætukær í

málaferlum, við hver hann var þvi með jafnaði brúkað-

ur. Hann var haldinn kvennhollur. Sæmilegur forstands-

maður, brúkaði rausn, en hafði þó fé til hhtar meðan
Hfði.

Guðni Sigurðsson.

Faðir: Sigurður bóndi í Sandgerði Runólfsson, Sveins-

sonar^).

Móðir: Margrét dóttir Andrésar Finnbogasonar á Krögg-

ólfsstöðum*).

Stefán, Niels, Arni, Guðrún, Guðlaug, Sigurður,

Marteinn.

1) Hann var settur frá Kjósarsýslu fyrir skuldir og drykkju-

skap.

2) Petta er ekki rétt. Jón sýslumaður dó i október 1755 (sbr.

prestþjónustubók frá Reykjavik 1 landskjalasafninu). Hann var

þá á Arnarhóli hjá Gissuri Iðgréttumanni Jónssyni tengda-

syni sinum. Var jarðsettur 24. október. Mun hafa verið um
sjötugt, er hann andaðist. Hann skrifaði sig opt Hialltdalin (eptir

fæðingarsveit sinni Hjaltadal), en það hefur síðar verið stytt i

Hjaltalín, er verið hefur ættarnafn afkomenda hans.

3) Sjá um framætt Runólfs hér áður bls. 135.

4) Andrés var lögréttumaður. Foreldrar hans eru taldir:

Finnbogi (Jónsson) í Ejjafirði og Halldóra Jónsdóttir prests á

Hálsi i Hamarsfirði bróður Odds biskups, Einarssonar, en ekki

er víst, að sú ættfærsla sé fullkomlega áreiðanleg. Bræður And-

résar voru Jónar tveir (eða þrir) Finnbogasynir norður i Eyja-

firði, og eru ættir frá þeim þar njTðra. Son Andrésar var Gunn-

laugur á Púlu í Ölfusi faðir Margrétar s. k. Naría Einarssonar í

Efstadal (sbr. bls. 4). Kona Andrésar hét Margrét Jónsdóttir

og hefur hún liklega verið móðir Gunnlaugs og Margrétar móð-
ur Guðna sýslumanns.
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Kona: Auðbjörg (dó 1766) Kortsdóttir, Jónssonar, Ein-

arssonar sýslumanns Þorsteinssonar (sjá Skapt-

árþing).

Börn;] A. Margrét (dó 1821, 82 ára^), átti Runólf í

Sandgerði, Runólfsson, Sigurðssonar s. st.

(voru svo náskyld^), þ. b.:

a. Guðrún, fædd 1771, giptist 24 ára 1795,

Einari Ásmundssyni Hjaltested assistent

við Kyhns höndlan í Eyjafirði og síðan

faktor sama staðar, þá faktor Olafur

Waage deyði. 1802 ætlaði Hjaltested ut-

an með höndlunarskipinu, sem strandaði

við Hornstrandir, hvar allir menn og fé

fórust, þ. b.:

aa. Pétur bóndi^).

bb. Séra Ólafur i Saurbæ við Hvalfjörð*).

1805 giptist hún assistent Rirni Ólafssyni

í Eyjafirði^), téður Rjörn var þá milli-

bilsfaktor á Skagaströnd, fyrir þar verandi

Frischs höndlan frá 1804, en virkilegur

faktor þar til 1807, þá nefndur justizráð

Frisch seldi þá sömu, og Hka þá í Eyja-

firði, kaupmönnum Rusch og Schram.

1807 fékk bóndi hennar Þingeyrarklaust-

ur til forráða. og fluttu þau þangað s. á.

og þar bjuggu þau síðan til 1843, þá

1) Hún dó á Pingeyrum, hjá Gudrúnu dóttur sinni 19. júní

1821 og er pá i prestsþjónustubókinni talín 81 árs. Er þvi fædd
um 1740.

2) Voru bræörabörn og systrabörn, því aÖ Runólíur Sigurös-

son, bróðir Guðna sýslumanns og faðir Runólfs átti Pórunni

Kortsdóttur, systur Auöbjargar konu Guðna.

3) Georg Pétur á Helgavatni í Vatnsdal, átti Guðriði Magn-
úsdóttur prests i Steinnesi Árnasonar biskups Pórarinssonar, áttu

mörg börn, sem talin eru III, 500.

4) Hann dó ókv. og bl. 29. nóvember 1848.

5) Sjá um Björn Ólsen á Pingeyrum I, 628—630.
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Guðrún deyði 2.^) júlí 71 árs og 290

daga gömul, móðir ellefu barna, hvar af

3 með fyrri og 3 með seinni manni, dóu

ung, En seinni manns börn hennar lifa

:

cc. Runólfur Magnús Þingeyraklaustur-

haldari^).

dd. Guðrún kona séra Jóns Jónssonar á

Barði.

cc. Anna Margrét gipt chirurgo Jóseph

Skaptasen.

b. Margrét átti Nikulás Snorrason i Kálf-

liolti^), þ. b.:

aa. Þórarinn.

bb. Runólfur*),

1) Réttara: 14. júli.

2) Sjá um Runólf M. Ólsen og börn hans I, 633—634. Þess

skal getið til viöbótar, að Margrét dóttir R. M. Ólsen giptist 0-

laíi héraðslækni á Stórólfshvoli syni Guðmundar prófasts Einars-

sonar á Breiðabólsstað á Skógarströnd, og býr nú ekkja i

Re^'kjavík.

3) Nikulás var son Snorra Gissurarsonar i Xarfakoti og bjó

par eptir hann.

4) Runólfur i Litlutungu í Holtum, átti Sigríði Halldórsdótt-

ur frá Marteinstungu Sigurðssonar á Flókastöðum Guðnasonar,

-en móðir Halldórs var Salvör Bárðardóttir prests i Guttorms-

haga Jónssonar, þ. b.:

a. Sigurður á Brekkum átti Solveigu Gunnarsdóttur, þ. b.

aa. Runólfur snikkari i Keflavík, átti f*óru Eyjólfsdóttur írá

Herdísarvík Björnssonar.

bb. Sigurður á Brekkum kvæntur Guðlaugu Halldórsdóttur,

systur Runólfs á Rauðalæk.

cc. Jón á Svarfhóli í Flóa, siðar i Rvík, kvæntur Gyðriði

Steinsdóttur skipasmiðs á Eyrarbakka Guömundssonar.

dd. Margrét átti Guðmund Guðmundsson frá Eyjarhólum

Olafssonar.

ee. Vilborg gipt Eiriki Guðjónssyni skósraið i Rvik.

ff Guðmundur.
b. Runólfur i Áshól átti Guðlaugu Jónsdóttur, þ. b.:

aa. Runólfur bókbindari i Xorðtungu, átti Elínu Sigurðar-

dóttur systur Rafns skósmiös, þ. b.: Sigurður, Edvard,

Margrét.

bb. Sigurður fór til Ameriku.
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cc, Sigríður^).

(Id. Bjarni^).

ee. Sigurður').

ff. AnnaO-

gg. Margrét^).

hh. Árni*^).

cc. Arni í Kvík, kvæntur Margréti Hróbjartsdóttur frá Hús-

uni i Holtum.

dd. Jón á Hárlaugsstöðum í Holtura, kvæntur Yilborgu Jóns-

dóttur.

cc. Ingigeröur gipt Porsteini Porsteinssyni á Berustööum.

c. Guðmundur á LVtingsstödum, átti Guðrúnu Sigurðardóttur,

þ. b.: Runólfur, Sigurður, Einar, Sio'íður.

d. Sigríður giptist ekki.

c. Ingigerður.

í. Margrct. Munu hafa dáið ungar.

1) Sigríður giptist i Vestmanneyjum Sigurði Eirikssyni Breið-

fjörð skáldi, pau skildu. Sigríður átti launbarn þar í ej'jununi.

2 Bjarni i Knararnesi á Vatnslcysuströnd, átti Ingibjörgu

Sigurðardóttur frá Gróttu, systur Sigurðar stúdents Sivcrtsens á

Stóra-Hrauni á Eyrarbakka, og börn.

3) Sigurður i Garðhúsum i Leiru, átti Puriði Jónasdóttur, þ.

b.: Sigriður, Ingibjörg, Krislin.

4) Anna átti Vigfús á Skeggjastöðum i Garði Andrésson Eg-

Issonar prcsts Eldjárnssonar, þ. b.: Astriður átti Svein Björns-

son i Bakkakoti i Leiru, Samúcl, Olafur.

5) Margrét, dó ógipt, bl.

6) Enn voru börn Nikulásar og Margrétar:

ii. t'órunn átti Jón Sigraundsson.

kk. Guðrún eldri átti Jón Stefánsson i Narfa

koti, þ. b.:

aaa. Stefán á Brckku i Garði, áttí Pórunni
Porstcinsdóttur.

bbb. Margrét átti Matthias Porsteinsson,

bróður Pórunnar.

ccc. Pórdis.

11. Guðrún yngri, laundóttir hennar raeð

Jóni .lónssyni:

aaa. Gróa, átti launson .lón að nalni raeð

Þorsteini Kúld kaupnianni i Reykja-

vík, giptist svo Jóni Ketilssyni yngra

í Junkaragerði.

n
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e. Guðni^) átti Guðbjörgu Hallgrímsdóttur,

þ. b.:

aa. Halldór^).

bb. Anna^).

cc. Margrét.

d. Þorgerður, átti séra Jón Jónsson á Grenj-

aðarstað^), þ. b.:

aa. Björn^).

Guðrún Nikulásdóttir átti svo Lénhard
Porsteinsson á Gufuskáhim, bl.

S. ni. Marorétar Runólfsdóttur, ekkju Nikulás-

ar, var Porsteinn Jónsson frá Brekkum i Holt-

um Filippussonar prests í Kálfholti Gunnars-

sonar (III, 146), p. b.:

mm. Ingveldur álti fyr Árna Magnússon, siðar

Magnús Jónsson i Hólakoti undir Eyja-

fjölium.

nn. Nikulás var i Vestmanneyjum.

1) Guðni bjó i Brattholti i Biskupstungum og var fjórkvænt-

ur. Fyrsta kona hans var Guöbjörg Hallgrimsdóttir frá Böðv-

arsnesi i Fnjóskadal Jakobssonar, ekkja Sigmundar Bergsteins-

sonar frá Bræöratungu.

2) Halldór i Hrosshaga, átti Ingunni Guðmundsdóttur danne-

brogsmanns i Bræðratungu Jónssonar, p. b. mörg, par á meðal
Guðmundur á Brjámsstöðum á Skeiðum, nýdáinn, Guðni á Lága-

felli, Pórður, Jón, Guðbjörg, Margrét, Hallgiimur.

3) Anna átti Runólf Pórðarson í Miðhúsum i Biskupstungum.

áttu mörg bðrn, par á meðal voru: Guöni bóndi á Brú og Bjarni

bóndi i Hólum.
2. kona Guðna i Brattholti var Ingibjörg Gissurardóttir frá

Felli Jónssonar, bl. 3. kona Guðlaug Filippusdóttir frá Flag-

bjarnarholti Sigurðssonar, p. b.:

a. Jón i Lambhúskoti í Tungum, átti Guðnýju Bjðrnsdóttur frá

Hjallanesi Gíslasonar og Hildar Filippusdóttur, pau s^^stra-

börn, p. d.: Lllfhildur.

b. Ingibjðrg átti Jón i Oddgeirshóla-Austurkoti Jónsson i Tungu-
felli Sveinbjörnssonar og mörg börn.

4. kona Guðna var Guðriður Vigfúsdóttir frá Lambhúskoti
Vigfússonar, pau bl.

4) Séra Jón dó 24. júní 1866, 94 ára gamall. Porgerður var

miðkona hans.

5) Björn ritstjóri Norðanfara, átti fjT Önnu Árnadóttur írá

Reistará, p. b.:
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bb. Halldóri),

cc. Magnús^).

dd. Margrét^).

ee. Hildur^).

ff. Kristrún^).

gg. Guðný^).

a. Magnús verzlunarstjóri á Sigluíiröi.

b. Porgerður átti fyr Stefán Stefánsson Stefánssonar amtmanns
Pórarinssonar, en siðar Jón Stefánsson smið á Akureyri. S.

k. Björns Kristjana Finnbogadóltir Arnasonar Guömundsson-
ar prests á Barði Sigurðssonar.

1) Halldór á Geilafelli. Dóttir hans:

a. Guðný gipt Benedikt frá Auðnum Jónssyni írá Þverá í Lax-

árdal Jóakimssonar, p. d.: Unnur skáldkona (Hulda) giptSig-

urði Sigfússyni kaupsljóra.

2) Magnús prestur á Grenjaðarstað, átti Pórvöru Skúladóttur

prests í Múla Tómassonar, p. b.: Björn á Granastöðum, Jón kaup-

maður í Kaupmannahöfn, Sigfús og Ingibjörg kona Júliusar

Halldórssonar fyrrura læknis i Húnavatnssýslu.

3) Margrét átti Edvald Friðriksson MöIIer verzlunarstjóra á

Akureyri og mörg börn. Einn son þeirra Friðrik Möller, áður

kaupmaður á.Eskilirði, nú á Akureyri, faðir Edvalds MöIIers og

Margrétar konu Olafs kaupmanns Arnasonar á Stokkseyri, nú í

Rvik.

4) Hildur átti fyr Pál lækni Porbergsson, bl., en siðar Jakob
Pórarinsson Johnsen kaupmann á Húsavík, þeirra synir: Edvald
Johnsen læknir í Kaupmannahöfn og Páll Johnsen kaupmaður á

Akureyri, átti Nönnu Eggertsdóttur læknis Jónssonar, en dóttir

Jakobs og Hildar var Jenny Albertína Júlía (f 1891), er gipt var

A. Th. Jantzen presti i Gentofte.

5) Kristrún átti Hallgrím prófast Jónsson á Hólmum, þ. b.:

Tómas læknaskólakennari í Rvík, Jónas prófastur á Kolfrej'ju-

stað, Porgerður gipt Olivariusi bæjarfógeta í Rönne og Puríður,

er átti Jón Ásmundsson Johnsen sýslumann (sjá Guðfræðingatal
mitt bls. 137).

6) Guðný var f. k. séra Sveins Nielssonar á Staðastað, þ. b.:

Jón Aðalsteinn kennari í Kaupmannahöfn og Sigriður, er átti

Niels Eyjólfsson á Grimsstööum á Mýrum, þ. b.: Haraldurcand.
theol., Hallgrímur á Grímsstöðum, Sveinn og Puríður kona Páls

Halldórssonar stýrimannaskólastjóra.

Enn voru börn séra Jóns og Porgerðar:

hh. Sigriður dó ung.

ii. Jón Gunnlaugur dó ungur,
11*
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Launson Margrétar, (iuðnadóttur, er hún
átti áður en hún giptist, með Gísla Arna-

syni, Erlendssonar^)

:

e. Ohifur Waage fríhöndhni-), hans laun-

barn^)

:

aa. (iuðrún.

V). Ingveldur (iuðnadótiir, átti Hákon Vilhjálms-

son, bl.

C (iuðnv tvígipt, bl.^).

1). Vilborg átti Pétur Einarsson''), þ. s.:

a. Guðmundur.

Dóttir Runóli's og Margrétar var ennfremur:

e. Auöbjörg, dó i bólunni 1786, 16 ára gömul.

S. m. Margrétar ("ruönadóttur var Gottskálk á Syöri-Flanka-

stöðum Gissurarson frá Seljalandi ísleifssonar, bróöir isleifs á

Seljalandi, pau b\.

1) GisH var vinnuniaöur fööur hcnnar. er fclLst niikið um
þessa hnej'su og rak hana l>urtu.

2) Olafur Waagc dó á Akureyri 1."). mar/. 1797, rúmlega þri-

tugur. Son hans meö Sigriði Oddsdóttur var:

a. Georg Holger Waage, (i'. i Kaupm.höfn 11. dcs. 1793), dr.

theol., fyrsti adstoöarprestur viö Frúarkirkju og siöar forstjóri

Sóreyjarskóla, dó á afmælisdegi sinum 11. desember 1842, 49

ára gamall, átti .lulianc Frcderikke Broager, (y 8, nóv. 1842).

Son þeirra er:

aa. Olafur AVaagc, licentialus tlicol., prófastur i Herlufmagle

á Sjálandi, (f. 11. marz 1834), kvæntur .Mariu í^hristine Xy-

borg, borgmeistaradóttur frá Grenaa. Son þeirra var

Erik Holm Waage eand. mag. i þj'zkri tungu og skáld-

mæltur, dó hjá föður sinum i Herlufmagle 11. desember

(á fæðingar- og andhitsdegi afa hans) 18{tí), þritugur að aldri.

3) Barnsmóðir hans var Bagnheiöur Jónsdóttir snikkara á

I>ágafelli Jóhannssonar prests á Mælifelli Kristjánssonar. Guðrún
dóttir Olafs var alllengi á Leirá hjá Jónasi Schcving sýslumanni,

liefur liklega ekki gipzt.

4) F. m. Guönýjar var Magnús (iudmundsson læknir á l'lfs-

stöðum i Blönduhlið (ý 1776), bróðir Lýös sýslumanns í Vik, en

hinn siðari scra Magnús Jónsson í Saurbæ i Eyjaíirði (ý 1807) og

var hún 3. kona hans.

.")) Pessi liður á aö l'alla liurtu. Vilborg sú, er átti Pétur Ein-

arsson á Hofi á Rangárvöllum og var móðir Guðnmndar bók-
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Guðni\) var seltur landsþingsskrifari 1743 dag 6. júní

af amtmanni Lafrens. En þá Jón sýslumaður Hjaltalín

frásagði sér sama ár (jullbringusýslu var Guðni þar settur

héraðsdómari, en Sigurður Sigurðsson tók við landsþings-

skrifaraembættinu. Pá l'ógetinn Ghr. Drese var frásettur

var Guðni settur landfógeti 1749. En þá Jón sýshmi.

Hjahahn slepti Kjósarsjslu 1750, var Guðni þá settur

sýslumaður í Kjós. Það ár kom landfógeti Skúh út, og

tók við fógetaembætti. Guðni sleppti GuUbriugu- og Kjós-

arsýslu 1753, og hfði þar eptir sem bóndi til þess hann

deyði nálægt 1781'). Guðni var góður búmaður, en hald-

inn htt lærður, skrifari og reikningsmaður ahgóður, og í

skýrra bændatölu.

Þorsteinn Hákonarson.

Faðir: Hálvon í Kirkjuvogi Jónsson^).

Móðir: Ingibjörg Jónsdóttir^) lögréttumanns Vilhjálms-

bindara á Hofi, var ekki dóttir GuÖna sýslumanns Siöurdssonar,

heldur dóttir Guðna Sigurðssonar bónda á Rangárvöllum. Pessi

villa hefur slæðst inn í ættatölur Snókdalins á einum stað, og

þaðan liefur Bogi liklega tekið hana.

1) Guðni sýslumaður var fæddur 1 Sandgerði um 1714, kom
i Skálholtsskóla 1729 og settist í efri bekk, var útskrifaður það

an um 1732, en skrifaður 1 stúdentatölu við háskólann 15. des-

ember 1736. Hann fékk veitingu f^'rir Kjósarsýslu 24. febrúar

1750, en sle[)pti báðum sýslunum 1753, og pjónaði ekki embætti

upp frá því. Hann bjó fyrst á Stafnesi, en flutti 1752 aö Kirkju-

vogi, og andaðist par i janúarmánuði 1780, (jarðsetturlS. janúar),

hálfsjötugur að aldri, af byltu úr kirkjustiga, drukkinn, að því

er mælt er. Hann var annars dugnaðarmaður og rausnarmað-
ur og i allmiklum metum, lét sraiða vandaða kirkju í Kirkjuvogi

og vann að þeirri smið sjálfur ásamt Bjarna Vigfússyni mági
sinum, er skar allan útskurð kirkjunnar, brikur og stóla o. íl.

mjög haglega, að þvi er séra Sigurður Sivertsen á LJtskálum segir

í Suöurnesiaannál.

2) Hann dó 1780 (sjá hér á undan).

3) Jón faðir Hákonar var son Arna á Skúmsstöðum á E^'rar-

bakka Pálssonar prests i Klausturhólum Jónssonar prests i Hrepp-
hólum Egilssonar.

4) Ingibjörg kona Hákonar var Guðmundsdóttir, sbr. aths.
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sonar á Kirkjubóli. (Móðir Ingibjargar var

Margrét laundóttir Guðmundar sonar Þorkels

sýslumanns, Guðmundssonar sýslumanns á

Þingeyrum).

Systkin Þorsteins: 1. Vilhjálmur í Kotvogi,

átti Ingveldi, þ. s. : Hákon, sem átti Ingveldi

Guðnadóttur sýslumanns. 2. Þuríður átti Jón

Magnússon í Laugardælum og börn.

Kona: Þorsteins: Guðlaug Björnsdóttir').

Börn: A. Ingibjörg átti séra Jón Jónsson (landsþings-

skrifara) vígður til Grímseyjar 1774-), svo í

Fellsmúla.

B. Halldóra átti Jón son Vigfúsar sýslumanns

Jónssonar^) sjá Þingeyjarþing).

við I, 563. Hún dó 1 Kotvogi hjá Vilhjálmi sj^ni sinum í septem-

ber 1771, 71 árs aö aldri, og hefur pví verid fædd um 1700. Hún
hefur því ekki verið laundóttir Guðmundar Þorkelssonar frá

Pingeyrum, sem dó 1688 eða 1689, hehiur dóttir Margrétar, laun-

dóttur Guómundar, eins og hér er talið og viðar. S. m. Mar-

grétar var Eirikur Þórhallason lögréttumaður í Kirkjuvogi, en f.

ra. hennar er tahnn Jón Vilhjálmsson lögréttumaður á Kirkju-

bóli, og hefur Ingibjörg þvi Hklega verið laundóttir Margrétar,

áður en hún giptist Jóni, enda getur Margrét ekki verið fædd
fyr en um 1680, og verið pvi tvitug, er hún átti Ingibjörgu.

Móðir Margrétar var Guðriður, (ekki Guðrún, sbr. I. 563), dóttir

.íóns Narfasonar lögréttumanns i Sandgerði.

1) Faðir hennar var Björn Gottskálksson, síðast prestur á

Stað í Grindavík (f 1750).

2) Petta er allt bjagað hjá Boga. Séra Jón maður Ingibjarg-

ar var bróðir séra Jóns Jónssonar i Holti undir Ejjafjöllum föð-

ur Steingrims biskups, og var fæddur á Mýrum í Alptaveri 2.

desember 1746, útskrifaður úr skóla 1768, vigður aðstoðarprest-

ur til séra Jóns Pórðarsonar á ReynivöUum 24. mai 1772, fékk

Hvalsnesprestakall 1774 og Landþing 1785, flutti þangað vorið

1786, og bjó á lénsjörðinni Fellsmúla, lét af prestsskap 1794 og

andaöist 27. júli 1806. Ingibjörg var s. k. hans. Hún dó 1. októ-

ber 1826. Börn þeirra voru:

a. Þorsteinn drukknaði suður í Hðfnum.
b. Soffia, dó ógipt 11. marz 1842.

c. Jón bóndi í Lúnansholti, átti fyr Sigriði Porvaldsdóttur frá

Klofa Jónssonar, bl., en siðar Kristinu Gisladóttur og börn.

3) Þetta er gersamlega rangt hjá Boga, og enda i fleiri ætta-
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Þá Guðni gerðist fógeti, var Þorsteinn settur honum
íyrir lögsagnara eða héraðsdómara 1749, mun hann hafa

verið það í sífellu til 1754, og svo þar eptit við og við,

því hann dæmdi Þorgeir prest Markússon 1753^). Þor-

steinn deyði 17662).

Guðmundur Runólfsson.

Faðir: Runólfur bóndi Jónsson á Höfðabrekku.

Móðir: Helga Magnúsdóttir ísleifssonar.

Kona fyrri: Helga Bjarnadóttir^), barnlaus.

tölum. Halldóra kona Jóns Vigfússonar var alls ekki dóttir Þor-

steins lögsagnara Hákonarsonar, heldur dóttir samnefnds bónda
(Þorsteins Hákonarsonar) i Grjótnesi á Sléttu, er alls ekkert mun
hafa átt skylt við Hákonarættina í Kirkjuvogi. Er þetta sam-
kynja vitleysa, eins og um Vilborgu Guðnadóttur Sigurðssonar,

bóndadóttur af Rangárvöllum, er sumar ættartölur telja dóttur

Guðna sýslumanns Sigurðssonar (sjá hér áður).

En synir Porsteins Hákonarsonar og Guðlaugar, sem héreru
ekki nefndir voru:

1. Björn, mun hafa dáið ungur.

2. Þórður, drukknaði frá Löndum á Miðnesi 1784,

átti Margréti Björnsdóttur frá Busthúsum Magn-
ússonar, p. d.:

a. Guðrún f. k. Þórðar Gissurarsonar, bróður Ing-

vars í Nesjum á Miðnesi, þ. b.: Gissur i Hofinu
i Garði og Jón i Lölukoti i Flóa, átti Póru
Brynjólfsdóttur frá Minnanúpi Jónssonar Thor-
lacius Brynjólfssonar sýslumanns á HUðarenda
Þórðarsonar.

1) Sbr. Arb. Esp. X, 38.

2) Porsteinn var aUnn upp i Kirkjuvogi hjá Eiriki Pórhalla-

syni og Margréti ömmu sinni. Segir séra S. B. Sivertsen á Út-

skálum (i Suðurnesjaannál), að Eirikur hafi komið honum til

sighngar, og getur það vel verið rétt, en skólalærður mun Por-
steinn ekki hafa verið, eða hvergi hef eg fundið heimildir fyrir

pvi. Hann bjó í Njarðvik og andaðist par (1766).

ó) Helga var Magnúsdóttir, Hklega dóttir Magnúsar Péturs-
sonar og Guðrúnar yngri Böðvarsdóttur (sbr. hér á undan bls.

20), en þar er rangt tahð (eptir Ó. Snókdahn), að Helga hafi verið
laundóttir Guðrúnar með Guðmundi á Einifelh. Helgi, sem á
bls. 20 er tahnn son Magnúsar, á hklega að vera: Helga. Guð-
raundur sýslumaður giptist Helgu 7. janúar 1755, en hún dó á
Setbergi i okt. 1771, 61 árs, (grafin 23. okt.).
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Kona seinni: Margrét Helgadóttir prests á Mosfelli^).

Börn: A. Bjarni^).

B. Helga^).

C. Þórdís*) seinni kona séra Bergs á Prest-

bakka Jónssonar, bl.

Guðmundur var ei skólalærður, en skj'r bóndi og lög-

lesinn, bjó á Setbergi við Hafnarfjörð. Búmaður góður.

Þá Guðni sleppti (iullbringu- og Kjósarsj'slum var Guð-

mundur settur fj'rir þær báðar 1753^), mun þó Þorsteinn

stundum hafa verið hans lögsagnari, einkum fyrsta árið. Guð-

mundi förnuðust ólrúlega vel sín embættisverk, svo hann

hélt báðum þessum sýslum í 27 ár, til þess hann deyði

1780^). Af ólærðum mönnum þótti hann mikill maður,

og fram yfir líkindi standa sig vel.

Guðmundur Vigfússon.

Faðir: Vigfús lögréttumaður í Hjörsey Sigurðsson lög-

réttumanns, Einarssonar sj'slumanns, Þor-

steinssonar sýslumanns og klausturhaldara á

Þykkvabæ. (NB. Bróðir Vigfúsar var Jón

Sigurðsson sýshimaður í Múlaþingi),

1) Séra Helgi Bjarnason á Mosfelli i Grimsnesi drukknaði i

Slauku (Hestlæk) 28. júlí 1753. Hann var son Bjarna prests Helga-

sonar i Fellsmúla. Þau Guðmundur sýslumaður og Margrét gipt-

ust 22. april 1773.

2) Bjarni kallaði sig Lundberg, var járnsmiður i Reykjavík

(f. 18. mai 1774), átti danska konu, Önnu Neumann, þ. b.: Hans
og Margrét.

3) Helga var fædd 15. júli 1775.

4) Þórdís var fædd 18. okt. 1777. Son Guðmundar sýslu-

manns og Margrétar var ennfremur: Helgi f. 18. okt. 1776 ý s. á.

5) Hann fékk veitingu fyrir Kjósarsýslu 3. april 1753, þá er

Guðni sagði henni af sér, en með konungsúrskurði 19. marz 1754

var Iðgsagnaraembættið i GuUbringusýsIu sameinað við Kjósar-

sýslu, og um leið aukin launin við lögsagnaraembættið úr 16 rd.

upp i 30 rd.

6) Hann var grafinn 5. mai, og hefur því liklega andazt sið-

ast i april (sbr. prestþjónustubók frá Görðum). Er hann þá talinn

71 árs að aldri og því fæddur um 1709.
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Móðir: Sigríðiir dótlir (iuðmundar lögsagnara á Alpla-

nesi^), hennar nióðir (iuðrún yngri dóttir Egg-

erts ríka á Skarði.

Kona: Guðrún dóttir Þorbjarnar auðga í Skildinganesi

Bjarnasonar-).

Rörn: A. Séra Eggert prófastur í Reykholti, átti (juð-

rúnu dóttur Boga gamia í Hrappsey Bene-

diktssonar, þ. b.;

a. Guðrún átti Magniis skipherra son Jóns

Daníelssonar í Vogum og börn^).

b. Halldóra átti séra Guðmund á Hólmum í

Reyðarfirði, Bjarnason í Sviðholti og

börn*).

1) Sjá hér að framan bls. 71.

2) Porbjörn var son Bjnrna í Skildinganesi licrgsteinssonar

lögréttumanns Bjarnasonar. Porbjörntaldi dóttur sinni 100 hdr.

i fasteign og 20 hdr. í lausafé, er hún giptist Guðmundi. Pau
(iuömundur og Guðrún giptust 16. marz 1769. (iuðrún dó á Gull-

berastöðum i Lundarreykjadal 30. nóvember 1821, 81 árs að aldri.

3) Meðal barna Magnúsar Waage og Guðrúnar Eggertsdótt-

ur voru

:

a. Eggert stúdent, um hrið kaupmaður i Reykjavik, átti Krist-

ínu Sigurðardóttur stúdents á Stóra-Hrauni Sigurðssonar, þ.

b.: Sigurður verzhmarmaður, Guðrún, Kristín, Jens banka-

ritari og HaUa.

b. Eyjólfur átti Guðrúnu Guðmundsdóttur prests á Hólmum
Bjarnasonar, þau systrabörn.

c. Jón í Stóru-Vogum, átti Guörúnu (iuðmundsdóttur kaupmanns
i Njarðvík Péturssonar.

d. Guörún átti Pál guhsmið i Sogni í Kjós Einarsson prests á

Reynivöllum Pálssonar, meðal barna þeirra: Eggert prestur

á Breiðabólsstað og Einar snikkari í Rvik.

c. Benedikt átti Guölaugu Olafsdóttur 1 Njarðvík Ásbjörnsson-

ar. Son þeirra er Olafur Waage skipstjóri.

f. Vigdis átti Guðmund Ólafsson jarðyrkjumann á Fitjum. Son
þeirra er Stefán bóndi á Fitjum.

4) Börn þeirra eru talin i Guðfræðingatali minu bls. 97. Til

viðbótar við það, sem þar segír, skal þess getið, að Eyjólfur son
séra Guðmundar og Halhlóru fór til Ameríku, og andaðist i Víði-

nesbyggð í Xýja-íslandi 3. september 1907. Börn hans og Ing-

veldar Sveinbjarnardóttur konu hans voru: Guðmundur, Aöal-
heiður og Guörún, öll i Ameriku og Guðfinna vestur i Dölum
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c, Séra Benedikt á Lundi, ógiptur og bl.^).

d. Ragnheiður gipt 1835 Birni Jakobssyni

frá Húsafelli^).

B. Séra Páll í Borgarþingum^^, átti Helgu dóttur

séra Guðmundar Eiríkssonar og Ingveldar

Bogadóttur, börn:

a. Sigríður.

b. Ingveldur*).

c. Guðrún^).

C. Séra Gisli'') 1 Hítarnesi dó 1836. átti Ragn-

hildi Gottskálksdóttur og mörg börn.

S, m. Halldóru Eggertsdóttur var Rögnvaldur Jónsson á Gull-

berastööura, p. d.: Guðriður.

1) Séra Benedikt Guðmundsen, siðast prestur i Vatnsfirði,

átti Agnesi Porsleinsdóttur frá Núpakoti undir E^'jafjöllum Magn-

ússonar. Synir þeirra eru: Porsteinn prestur í Landejjapingum

og Eggert bóndi í Laugardælum, kvæntur Guðrúnu Bjarnadóttur

prests á Stafafelli Sveinssonar.

2) Son Björns gullsmiðs Jakobssonar á Fitjum og Ragnheiðar:

a. Jakob prestur i Saurbæ 1 Eyjafirði, kvæntur Solveigu P.-íls-

dóttur úr Axarfirði, p. b.: Kristín gipt Sigfúsi Einarssyni á

Krýnastöðum, Olöf gipt Guðmundi Agúst Sigurpálssyni, Ragn-

heiður gipt Árna Hólm gagnfræðing Magnússyni, Björn gull-

smiður á Akureyri, kvæntur Efemiu Einarsdóttur frá Sam-

komugerði Hallgrimssonar Thorlacius.

S. m. Ragnheiðar Eggertsdóttur Sigurður Helgason dbrm. á

Jörfa, þau bl.

Enn voru börn séra Eggerts og Guðrúnar líogadóttur:

e. Jón dó ungur.

f Póra.

g. Guðmundur dó i Bessastaðaskóla 26. marz 1820.

3) Séra Páll, (f. IL apríl 1778, t 23. júU 1846), var afarmikið

hraustmenni og ghminn, sem Gísli prestur bróðir hans eða fremui

.

4) Ingveldur dó bl.

5) Guðrún átti séra Einar Brynjólfsson Sivertsen i Gufudal,

bróöur séra Sigurðar á Lltskálum. Son þeirra er Páll Brynjólfur

Sivertsen, fyr prestur á Stað i Aðalvik.

Enn var barn séra Páls og Helgu:

d. Guðmundur sýslumaður í Arnarholti (III, 380).

6) Séra Gisli, (f. 26. mai 1774, f 8. febr. 1836), var orðlagður



171

D. Eyjólfur reservechirurgus í Kaupmanna-

höfni).

E. Þorbjörn dó ungur-).

F. Vigfús^).

glímumaður og snarmenni (Glimu-Gísli). Börn hans og Ragn-

hildar voru

:

a. Magnús, settur sýslumaður í Dalasýslu og víðar. (Sjá um
hann II, 745—747).

b. Gottskálk i Landbrotum, átti GuÖrúnu Jónsdóttur frá Straura-

íirði Porbjörnssonar, þ. b.: Gisli á Hraunsmúla, Björn i Kol

viðarnesi, Guðmundur, Ragnhildur, Guðríður.

c. Bjðrn á Brúarhrauni, átti Ingibjörgu Jónsdóttur frá Teiga

koti Jónssonar, ekkju Brands Skeggjasonar.

d. Eggert á Eyri i Flókadal, átti Guðrúnu Vigfúsdóttur frá Sig-

n^'jarstöðum, þau bræðrabörn. Son þeirra: Guðmundur
bóndi á Eyri.

e. Sigurður á Ósi á Skógarströnd, átti Salvöru Oddsdóttur skipa-

smiðs í Rifgirðingum Arngrimssonar.

f. Guðríður miðkona séra Benedikts Björnssonar i Hvammi i

Norðurárdal.

g. Guðrún átti Pétur Steindórsson i Einholtum, þ. b.: Runólfur,

Gyríður, Petrina, Guðriður og Kristin s. k. Guðmundar yngra

Benediktssonar á Saurum í Hraunhrepp.
h. Eyjólfur dó um tvitugt, ókv., bl.

1) Eyjólfur var fæddur 28. ágúst 1775, útskrifaður úr skóla

1799, tók próf i læknisfræði við háskólann 1815 með 2. einkunn,

A'arð þá læknir i danska sjóliðinu, en fékk lausn 1833; andaðist

í Kaupmannahöfn i júni 1843. Var kvæntur danskri stúlku, bl.

2) Porbjörn var fæddur á ArnarhóU 12. október 1770, útskrif-

aður úr Reykjavíkurskóla 1790, skrifaður í stúdentatölu við há-

skólann 30. apríl 1792 með 1. einkunn, tók heimspekispróf 14.

apríl 1794 með 3. einkunn, og dó á Friðriksspitala 9. janúar 1797

og var grafinn i Prenningarkirkjugarði.

3) Vigfús, (f. 14. júní 1783, f 31. jan. 1862), bjó á Signýjar-

stöðum i Hálsasveit, átti Guðrúnu dóttur séra Jóns Oddssonar
Hjaltalins á Breiðabólsstað á Skógarströnd, þ. b.:

a. Guðrún átti Eggert Gislason á Eyri i Flókadal, þau bræðra-
börn (sjá hér áður), áttu mörg börn.

b. Guðmundur prófastur á Melstað, átti Guðrúnu Finnbogadótt-

ur, systur Teits dýralæknis og þeirra bræðra, þ. b.:

aa. Finnbogi smiður, fór til Vesturheims, átti Mildríði Bene-

diktsdóttur læknis í Hnausakoti Einarssonar og s. k. hans
Sólrúnar Sæmundsdóttur. (í III, 224 er maður Mildriðar

nefndur skakkt Ingimundur).
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(i. Jóni).

bb. Vigfús söölasmiöur, kallaöi sig Mclsted, átti OcJdnýju

Olafsdóttur dbrra. á Sveinsstöðum Jónssonar. Hann fór

til Vesturheims.

cc. Solveig f. k. Ingimundar .lakobssonar prests i Steinnesi

Finnbogasonar, p. b.: (iuömundur, líöðvar.

dd. Guðrún f. k. Böövars á Sveðjustööum, siðar i Hafnar-

firði Böðvarssonar prófasts á Melstað Porvaldssonar.

Son peirra er Guðmundur, fyrrum kaupmaður i Hafnar-

firði, nú í Rvik, kvæntur Kristinu, dóttur Magnúsar Ólafs-

sonar Stephensens frá Viðey.

ee. Arndis átti Friðrik Theodor Olafsson verzlunarstjóra á

BorðejTÍ og mörg börn.

íf. Prúöur Elizabet var s. k. Péturs Kristóferssonar á Stóru-

borg, p. b.: Arndís, Kristófer, Guðmundur.
gg. Sigriður átti .lón Jónsson á Auðunnarstöðum, fóru til

Vesturheims, Son Sigriðar, áður en hún giptist, nied

Böðvari Böðvarssyni var: Inöólfur Pétur.

c. .Jón dó ungur og 6 önnur börn Vigfúsar á Signýjarstööum
og Guðrúnar.

1) Jón bjó i Höll í Pverárhlið, átti fyr Halldóru Auðunsdótt-
ur prests i Blöndudalshólum Jónssonar, systur Björns sýslu-

manns Blöndals, p. b.:

a. Guðríður átti Jón Sigurðsson i Múlakoti i Lundarreykjadal,

p. b.: Sigurður a Stórhólmi á Akranesi, Guðmundur, Guðjón,
Halldór Benjamin, Margrét átti Grim Gislason á Varraalæk,

Benedikt sótari í P»vík, Pjóðbjörg átti Bjðrn Björnsson i Brús-

holti, Birgitta og Halldóra.

b. Halldóra átti Tómas Guðmundsson i ()skjuhoIti, bróðursam-
feðra Halldórs Guðmundssonar skólakennara, peirra synirr

Olafur á Spóamýri, Jón á Ferjubakka og Oddur i Reykjavík,

faðir Sveinbjarnar prcntara í Rvik, Sveins prentara i .\mer-

iku o. fl.

c. Stefán gullsmiður i Hitarneskoti, átti Guðrúnu Vigfúsdóttur.

d. Benedikt i Hjörtsey, átti Halldóru Jónsdóttur P>Iendssonar

prests Vigi'ússonar, ekkju Sigurðar Olafssonar i Hjörtsey (III,.

:}51—3Ó4). bl.

c. Ciuðmundur á Hönirum i Hraunhrepp, átli Ulfhildi Jónsdótt-

ur. Son hans: Tngimundur á Hömrum.
f. Auðunn.

g. Björn var krypplingur, kvæntist pó.

li. (iuðrún. Launson hennar með Jóni Jóns.syni i Tumakoti í

Vogum:
aa. Árni i Hábæ í Vogum, átti Guðrúnu Ásmundsdóttur, syst-

ur Eiriks í Grjóta. Son peirra Ásmundur i Hábæ.



173

H. Sigríður^).

I. Sólborg-/

(iuðmundur^) var uni hríð settur oeconomus við tugt-

húsið og 1780—81 var hann settur héraðsdómari 1 Gull-

hringus\'slu og sýshimaður í Kjósarsýshi til þess Vigfús

sýslumaður viðtók. Guðmundur var í fyrstu auðmaður,

en um of hneigður fyrir ölföng, gekk fé af höndum hon-

um, svo hann seldi jarðir. Hann bjó á ýmsum jörðum

sinum, lengst á Lágafelli, þar til hann seldi það, svo í

Hjarðarholti í Borgarfirði. Hann deyði 1809.

Vlgfús Þórarinsson.

(Sjá um hann við Kangárvallasýslu). Gandidatus juris

kom hann út með veiting fyrir Kjósarsýshi, og héraðs-

Annar launson Guðrúnar með Agli Vigí'ússyni frá Suður-

Reykjuni líalldórssonar er:

bb. Stefán múrari i lívik, kvænlur Scsselju Sigvaldadóttur

yfirsetukonu.

Svo átti Guðrún Hallgrini .lónsson á Sniiðjuhóli, p. b.: Jón á

Bakka i Tálknaíirði faðir (iuðnumdar Kambans, Benediktvar

á Eskifirði og Halldóra.

S. k. .Tóns Guðnumdssonar i Höll var Margrét .lónsdóttir frá

Gufunesi Porkelssonar lögréttumanns i Perney Pórðarsonar, þ. d.:

i. Gróa átti Björn Guðmundsson, hálfbróður Halldórs skóla-

kennara Guðnumdssonar.

1) Sigríður, (f. .'). júlí 1781), átti E\jólf í Brekkukoti i Reyk-

holtsdal Guðnason frá Hurðarbaki Björnssonar og PuríÖar (31ats-

<lóttur prests i Görðum Brynjólfssonar, bl.

2) Sólborg, (f. 24. okt. 1771), dó ógipt, bl.

Enn voru börn (iuðmundar Vigfússonar, er dóu ung.

K. Sigriður, f. á Arnarhóli 1. jan. 1773, -\- i ágúst s. á.

L. Bcnedikt, f. s. st. 19. ágúst 177í>, ;- 23. sepl. 1784.

M. (iuðriður, f. s. st. 7. jan. 178."), ý 2. marz s. á.

3) Guðmundur Vigfússon var fæddur i Hjörtsey um 1735, út-

íikrifaður úr Skálholtsskóla 17.')!), skrifaður i stúdentatölu við há-

íikólann 23. des. 1760, kom út aptur 1764, og var pá settur ráðs-

maður cða umsiónarmaður (woeeonomus") við hið nýstofnaöa

begningarln'is í Reykjavilí, er stóð á .\rnarhóli. Hafði hann þann
staria á hendi samfleytt 22 ár (17(i4—1786). Hptir að hann sleppti

ráðsmennskunni við hcgningarhúsið bjó hann sem bóndi i Belgs-

holti i Mclasvcit og viðar, síðast í Hjarðarholti. Dó 29. júli 1809.
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(lómaraembætti í GuUbringusj'slu 1781^), en sleppti þeim

völdum og tók Rangárþing 1790, fékk cansellisráðs-

nafnbót 1810. Settur Vestmannaeyjasýslumaður 1812.

Bjó á Hlíðarenda og deyði þar þann 13. april 1819, þá
hann hafði þrjá vetur hins sjöunda tugar.

Sigurður Pétursson.

Faðir: Pétur sýslumaður Þorsteinsson (sjá Múlaþing).

Móðir: Þórunn Guðmundsdóttir (sjá Múlaþing).

Hvorki átti Sigurður konu né börn. Hann var fædd-

ur 1759, fór utanlands með föður sínum 1768, sigldi apt-

ur 1774 og fór í Roskildeskóla, þaðan útskrifaður 1779,

fékk laudabil við háskólann í lögum 1788, kom út og tók

að veitingu Gullbringusv'slu sem héraðsdómari, en Kjós-

arsj^slu sem sj'slumaður 1790, var lengi í Nesi við Sel-

tjörn hjá landphj^sico Jóni Sveinssyni, svo Guðríði hans

ekkju til þess hún fluttist frá Nesi; þar eptir hjá Geir

biskupi og hans frú til þess hann deyði. Hann sagði frá

sér sýsluna 1801-), fékk lausn frá henni með 50 rd. pension

1) Med kgs.úrsk. 28. júní 1781 var ákveðiö verksviö landfó-

getans og héraðsdómarans i GuUbrlngusýsiu, og s. d. var Vigfúsi

1 raun réttri veitt embættið, s. d. og hann tók próf í lögum, en

sjálft veitingarbréfið er pó ekki dagsett fyr en 2. júlí.

2) 1798 var Sigurður Guðlaugsson (líl, 233) settur SigurÖi

sýslumanni til aðstoðar í manntalsþingaferðum í Kjósarsýslu.

Hinn 23. júli 1801 var Gunnlaugur Halldórsson stúdent settur

af Olafi stiptamtmanni s^'slumaður í Gullbringu- og Kjósarsýslu,

en hann þverneitaði þá þegar í s. m. að takast það embætti á

hendur. Gunnlaugur var son Halldórs Pálssonar í Vatnsdal og

siðar á Sámsstöðum i Fljótshlíð, og f. k. hans Guðriðar Ingi-

mundardóttur; var útskiifaður úr skóla 1792, siðar skrifari hjá

Finne landfógeta, var nokkur ár verzlunarstjóri 1 Hafnaríirði og

siðar í Reykjavik, átti Ingibjörgu Sigurðardóttur timbursmiðs

Magnússonar, skildi við hana 1812, og sigldi tii Danmerkur, var

við verziun i Ripum og andaðist þar 1814 um fertugt. Meðal

barna iians og Ingibjargar voru: Sigurður i Deild á Áiptanesi,

Nicoiina gipt Jóni Brynjóifssyni undir Eyjafjölium, Páll og Guð-

ríður (t 1892), er átti Magnús Jónsson i Eyðikoti hjá Óttarsstöð-

um. Launson Gunnlaugs með Porkötlu Jónsdóttur Eyvindsson-

ar, móður Egiis bókbindara Jónssonar, var Friðrik snikkari í

Rvík, faðir Sigurðar og Sigurlaugar, er átti Lúðvik Alexiusson
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1803. Deyði sjálfur í Reykjavík hjá frú Vídalín 1827i).

Sigurður var maður með liprum gáfum, vel að sér, gott

skáld, undarlegur, comiskur, satiriskur i tali og skáldskap,

þótti því nokkuð keskinn í tilsvörum sínum.

Hákon Vilhjálmsson.

Faðir: Vilhjálmur í Kotvogi, son Hákonar í Kirkjuvogi

(sjá að framan)2) Jónssonar Árnasonar Páls-

sonar.

Móðir: Ingigerður^).

Kona fyrri: Ingveldur Guðnadóttir s^'Slumanns, bl. Hún
varð veik. Þau gerðu testament sín á milli,

sem kongur staðfesti 20. maí 1796.

Kona seinni: Anna dóttir Jóns Sighvatssonar í Höskuldar-

koti í Njarðvikum*).

Börn: A. Oddbjörg átti Stefán Gunnarsson á Brekku^),.

þeirra börn:

a. Hákon.

B. Vilhjálmur^).

steinsmið. Annad launbarn Gunnlaugs hét Soffia og giptist aust-

ur i Grimsnes, Halldóri Jónssyni frá Hömrum.

1) Hann andaðist 6. apríl (sbr. um hann LögfræÖingatal M.

Stephensens í Tímar. Bókm.fél. HI, 250).

2) Vilhjálmur var bróðir Porsteins lögsagnara í Njarðvik.

3) Ingigerður var dóltir Tómasar i FuglavikÁrnasonar Sveins-

sonar á Ámóti i Flóa Gislasonar, en Árni var bróðir Runólfs lög-

réttumanns á Stafnesi (sjá hér áður bls, 135).

4) Hákon fékk lej'fi hjá Jörundi hundadagakonungi að gipt-

ast Önnu 1809, að Ingveldi konu sinni lifandi, og var pað látið

haldast eptir að Jörgensen var oltinn úr völdum.

5) Stefán á Brekku i Biskupstungum maður Oddbjargar var

son Gunnars Einarssonar i Hvammi á Landi. Börn þeirra mðnn-

uðust litt.

6) Vilhjálmur Kristinn, óöalsbóndi i Kirkjuvogi, merkur mað-
ur, átti Pórunni Brynjóifsdóttur prests á Útskálum Sigurósson-

ar, þ. d.:

a. Steinunn átti f)^ séra Sigurð Sivertsen aðstoðarprest á Ut-

skálum, son Sigurðar prests Brynjólfssonar Sivertsens, syst-

kinabörn, bl., en siðar Helga Sivertsen á Útskálum bróður
hans, bl.
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C. Guðni^).

1). Tónias-).

E. Anna^).

Hákon var gildasti bóndi, vitur, fyrirsjónar- og íram-

kvæmdarmaður mikiU, auðmaður í betra lagi. Hann var

í viðlögum brúkaður til sýslumannsverka þar syðst í sýsl-

b. Anna átti séra Odd Vigfús Gislason á Staö i Grindavik og

mörg börn, fóru til Vcsturheiins.

1) Gudni i Ivirkjuvogi átti Herdisi Steingrimsdóttur frá Hliði

á Álptanesi Jónssonar, þau skildu, en Guðni lagöist í svall og

óreglu, og stytti scr að lokum aldur i ölæði 18G4. Börn hans og

Herdisar:

a. Hákon, var mikill drykkjumaður, átti laundóttur, er Anna
hét með (iuðnýju Þórðardóttur frá Meðalhollum i Flóa Por-

kelssonar á Litlu-Reykjum Loj)tss(mar i Heiðarbæ Porvalds-

sonar.

b. Bjarni kvæntist ekki.

2) Tómas i Nýlendu i Hvalsneshveril, átti Guðnýju Olafsdótt-

ur irá Húsagarði á Landi Sæmundssonar á Helhuu Olafssonar

Olafssonar á Vikingslæk Porsteinssonar, p. b.:

a. Hákon i Nýlendu, átti Guðnýiu Einarsdóttur frá Rifshalakoti

Gislasonar Gíslasonar á Miðhúsum i Eystrihrepp Torfasonar.

b. Vilhjáhuur í Rembihnút, átti Halhlóru Einarsdúttur frá Merki-

nesi Olafssonar.

c. Tómas.
d. Guðni smiður í Xylcndu.

X'. .lón Norðtjörö.

f. .\nna.

;]; Anna átti Eyjólf i (ierðakoti hjá Hvalsnesi Arnason írá

:Lambbaga Jónssonar i Litlabæ á Álptanesi Magnússonar, p. b.:

-a. Hákon á Stafnesi, átti (iuðrúnu Helgu Eyvindsdóltur frá Staf-

nesi Pálssonar i Haukadal Guðmundssonar, er siðar giptist

p:yjólfi Eiríkssyni i Rvik. Dóttir bennar og Hákonar, Dag-

björt, er gipt .\xel (>ark|uist kaupmanni i Rvik.

1). Snjólfur i Busthúsum, átti Margréti Pórðardóttur Þorkels-

sonar Lopt-ssonar, systur (iuönyjar sjá hér á undan), þ. b.:

Anna, l'.yjólfur.

c. Tómas i Gerðakoti.

d. .\nna Sigriður átti .\rna líiriksson i (ierðakoti.

,\nna Jón.sdóttir, ekkja Hákonar Vilbjálmssonar, giptist að

'honum látnum Katli Jónssyni i Kotvogi og var s, k. hans, p. b.:

Ingigerður álti Magnús i Kirkjuvogi Jónsson prests á Felli i Mýr-

.(hil Torfasomir, þ. 1).: Kctill Erlendur.
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unni og bjó í Kirkjuvogi. Þótti jat'nan merkilegur maður.

Hann deyði 4, ágúst 1821 á 69. aldursári.

Páll Jónsson.

Faðir

:

Jón Snjólfsson á Fljótum í Meðallandi (sjá

Húnavatnsþing) ^).

Móðir : Hallgerður dóttir Ólafs á Steinsmýri Jónssonar.

Kona fyrri: Valgerður Þorgeirsdóttir.

Börn: A. Þorgeir skólalærður, dó barnlaus og ógiptur

1812-).

B. Séra Ólafur í Ásum, svo í Hólum undir

Eyjaqöllum. Vígður 1783^), átti Helgu Jóns-

ur prófasts Steingrímssonar, þ. b.:

a. Jón*).

b. Séra PálF).

1) r, 585.

2) Þorgeir var útskrifaður úr Skálholtsskóla 1783, sigldi til

Kaupmannaliafnar, en var þó ekki viö háskólann, kom út aptur

að () árum liðnum, dvaldi fyrst á Prestbakka eystra, en andaðist

á EUiðavatni 5. niaí 1812 »úr iörakreppu, ólánssamur um æfi

sina« segir i prestþjónustubók Reykjavíkur frá þeim tíma. Er

þá taHnn fimmtugur að aldri. Var ókv., bl.

3) Séra Ólafur (ió 30. desember 1839.

4) .lón i Hhðarendakoti, átti Ingibjörgu Guðmundsdóttur frá

Fljótsdal Nikulássonar sýslumanns Magnússonar, þ. b.:

a. (iuðmundur i Hallskoti, átti Þorbjörgu Eyjólfsdóttur, þ. b.:

(juðbjörg, Ingibjörg, Porbjörg.

b. Porleifur, dó ókv., bl.

c. Ólafur i Stórumörk, Ivíkvæntur. Börn hans meö f k.: Lúð-

vík, Hans, Ingibjörg kona Bergsveins Bergsteinssonar á Háu-

Pverá, Vilborg átti Hjörtþór Hlhugason verzlunarmann á

Eyrarbakka, (iuðnv og Olína.

<i. Helga átti Felix (iuðmundsson á Ægissiðu, þ. b.: Ólafur rit-

stjóri i Noregi, (iuðmundur og Jón járnsmiöur í Rvík.

e. Pórunn átti Sigurð Kyjólfsson i Múlakoti, þ. b.: Þórður, Bócl,

(iuðrún. Ingibjörg, (niðleif

í. Halla átti Arna Ólafsson i Múlakoti, þ. b.: .lón í Magnúsfjós-

um i Flóa, Olafur fór til Ameriku, Árni, Guðrún.

g. Gunnvör átti .íóngeir Jónsson frá Neðradal un(Hr EyjafjöU-

um, þ. h.: Þorsteinn, Jón og Katrin.

')) Séra Páll prestur í Guttormshaga, drukknaði með Pór-

12
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c. Valgerður^), giptust öU.

arni ÖeQord sýslumanni á Mýrdalssandi 1823, átti Kristinu

cldri Porvaldsdóttur prófasts Böðvarssonar, þ. b.:

a. Ólafur dómkirkjuprestur i Rvík, siðast prestur á Melstað,

átti Guðrúnu dóttur Olafs Magnússonar Stephensens jústis-

ráðs í ViðeN^ og mörg börn. (Sjá Guðfræðingatal mitt bls. 226).

b. Helga átti Arent Arentsson.

c. Guðrún átti séra .lón á Stóranúpi Eiriksson frá Asi í Holtum
•Sveinssonar prófasts i Hraungerði Halldórssonar, þ. b.:

aa. Páll prestur i Hestþingum, f. m. Olafar Olafsdóttur dóm-
kirkjuprests Pálssonar. er siðar átti séra Lárus Benedikts-

son i Selárdal.

bb. Eiríkur i Fossnesi, átti fyr Elínu Árnadóttur frá Garðs-

auka Arnasonar og börn, en síðar Guðrúnu .Tónsdóttur

frá Efra-Langholti Magnússonar og 3 bðrn.

cc. Olafur i Vestra-Geldingaholti, kvæntur Guðriði Ámunda-
dóttur frá Sandlæk Guðmundssonar, eiga mðrg börn.

dd. Helga átti fyr Stefán Höskuldsson á Ásólfsstöðum. Börn
þeirra: Jón prestur á Lundarbrekku (f 1902), Páll á EIl-

iðavatni og Guðrún kona Jakobs söðlasmiðs Jónssonar

frá Galtafelli. S. m. Helgu Stefán Eiríksson frá Árhrauni

Ingimundssonar, þ. b.: Stefanía átti Bjarna snikkara Jóns-

son frá Galtafelli og Kristín.

ee. Þorvaldur í Skaptholti, átti fj'r Guðrúnu Gisladóttur frá

Asum Rögnvaldssonar og 7 börn, en síðar Katrinu Magn-
úsdóttur eldra Magnússonar alþm. Andréssonar og einn

son, er dó ungur.

fl'. Sigurður í Hrepphólum, kvæntur Jóhönnu Guðmunds-
dóttur frá .\sum Pormóðssonar i Hjálmholti Bergssonar.

gg. Guðrún átti Guðmund á Sandlæk Ámundason s. st. Guð-
mundssonar, bróður Olafs verzlunarstjóra i Rvik, og var

f. k. hans, áttu 1 barn og dó þegar eptir og svo barnið.

hh. Kristin átti Ófeig á Bakka i Rvik, er drukknaði 22. mai

1888, Guðmundsson frá Asum Pormóðssonar, þ. b.: Jón

cand. mag. málfræðingur i Rvik og Margrét.

1) Valgerður átti Hjörleif Jónsson i Drangshlið, bróður séra

Kjartans i Skógum, þ. b.:

a. Helga átti Einar Kjartansson í Skálholti, þau bræðrabörn,

þ. b.: Kjartan prófastur i Holti, Valgerður, Hjörleifur, Einar,

Sigurjón, Porsteinn.

b. Jón hreppstjóri i Eystri-Skógum, siðar i Drangshlið, kvænt-

ur Guðrúnu Magnúsdóttur frá Kanastöðum i Landeyjum
Magnússonar, þ. b. mörg, þar á meðal: Magnús i Klaustur-

hólum, Hjörleifur i Drangshlið, Gissur i Eystri-Skógum, Ólal-
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C, Séia Ásgrímur varð 1790 kapellán á Helga-

felli, fékk svo Kaldaðarnes og síðan Dals-

þing, drukknaði í Þverá^), átti Ástríði dótt-

ur Lýðs sýslumanns Guðmundssonar og

börn.

Kona seinni: Ragnheiður-) Guðmundsdóttir Sæmundsson-

ar, Þórðarsonar.

Börn: D. Páll prestur á Prestbakka austur, átti Matt-

hildi Teitsdóttur^), þ. b.:

a. Ragnheiður*).

ur Helgi á Eystri-Sólheimum, Guörún og Anna s. k. Björns

Þorlákssonar á Varmá.

1) Hann drukknaði 5. mai 1805. Börn haus og ÁstríÖar verða

talin við Skaptafellssýslu.

2) S. m. Ragnheiðar var Jón Jónsson silfursmiður á Ehiða-

vatni.

3) Matthildur var f. k. séra Páls. Hún var dóttir Teits í*órð-

arsonar á SeU við Rvík og Astriðar Ingimundsdóttur frá Byggð-

arhorni Magnússonar á Selfossi Magnússonar á Dísastöðum
Pálssonar.

4) Ragnheiður átti séra Porkel Eyjólfsson á Staðastað, þ. b.:

a. Matthildur gipt Magnúsi Jóhannessyni á Hjallasandi.

b. Eyjólfur úrsmiður í Rvik, kvæntur Pálinu Pálsdóttur guIL

smiðs Eyjólfssonar Asgrímssonar prests Pálssonar, þ. d.:

Ragnheiður, fyr gipt Hannesi 0. Magnússyni, siðar Kolbeini

Porsteinssynj snikkara i Rvík.

c. Páll gullsmiður í Rvik, kvæntur Helgu x4rnadóttur sýslumanns í

Krísuvík Gíslasonar (sjá Skaptafellssýslu), þ. d.: Dórotea, dó
í Kaupmannahöfn.

d. Jón eldri, var á ísafirði, átti Kristínu Kristjánsdóttur.

e. Guðbrandur i Ólafsvík, kvæntur Guðbjörgu Vigfúsdóttur.

f Bjarni skipasmiður í Rvík, kvæntur Vilborgu Andrésdóttur.

g. Guðrún átti Holger Clausen kaupmann og mörg börn.

h. Jón dr. phil. landskjalavörður í Rvík.

i. Kjartan á Arnarstapa, kvæntur Sigríði Kristjánsdóttur.

k. Einar skjalaritari i Rvik.

Enn voru börn Páls prófasts í Hörgsdal og Matthildar:

b. Guðrún, dó 18 ára.

c. Sigriður míðkona séra Porvarðar Jónssonar á

Kirkjubæjarklauslri, þ. b.:

aa. Anna s. k. Sighvats Árnasonar frá Eyvind-
12*
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E. Karitas átti Brand .lakobsson í Mvrdali).

arholti, þ. b.: Sijíríður, Arni verzlunarmaö-

ur i Rvik.

bb. Kristófer á Breiðabólsstad á Siöu, drukkn-

aði i Eldvatninu hjá Svínadal, átti Sigriði

.íónsdóttur frá Mörk Bjarnasonar.

d. Valgerður átti fyr séra Helga Sigurðsson á

Melum, þ. b.: Sigriður, cn síðar Sigurð

Brandsson hreppstjóra i Tröö i Kolbeins-

staðahrepp, þ. b.: Guðbrandur tór til Amer-
iku, Gisli, Páll i Haukatungu og Pálina gipt

Guðmundi Eggertssyni i Tröð.

e. Guðný átti fyr Guðmund Guðniundsson á

Fossi á Siðu og mörg börn, þar ámeðal: Matt-

hildur kona Porsteins Árnasonar frá Dyrhól-

um, .íón á Hvoli i Fljótshverfi o. II.

S. m. Guðnýjar ,Ión Sæmundsson i Hraunkoti

i Landbroti, föðurbróðir Valdimars Ásmunds-
sonar ritstjóra, bl.

f. Páll snikkari, bjó á Hörgslandi og Geirlandi,

átti Guðrúnu Guðjónsdóttur, .systur Péturs org-

anleikara í Rvik, þ. b.: Páll Vatnajökulsfari

())PáII jökull«) og (iuðlaug, gipt Pétri Sigurðs-

syni í Hrólfsskála.

Launson Páls snikkara ineð Ingibjörgu Ingi-

mundardóttur var Páll i Hlið undir EyjafjöIIum.

g. Magnús i Ytri-Skógum, dó i kaupstaðarferö

á Suðurncsjum 1868.

h. Olafur á Höfðabrckku, átti Sigurlaugu Jóns-

dóttur spitalahaldara á Hörgslandi Jónssonar,

þ. b : Matthildur átti Halldór Jónsson umboös-
mann í Vik, Páll á Heiði, Jón i Hvammi i

Mýrdal, Kjartan i Skál. Guðrún átti Pórólf

Jónsson i Dalshöfða, Katrin ógipl.

i. Porgerður miðkona Brynjólfs Brj'njólfssonar

i Hvammi i Mýrdal.

k. Jón snikkari í Kvígyndisdal i Reykjadal, kvænt-

ur, átti börn. Laundóttir hans er Jónina, gipt

Hansen hattara i Heykjavik.

1. Matthildur átti Finnboga Kinarsson frá Póris-

holti Jóhannssonar. þ. b.: Kinar Páll, Kjartan,

•Matthias, Magnús Valdimar, Sigriður.

S. k. Páls prófasts Pálssonar Guöríður Jónsdóttir frá Kirkju-

bæjarklaustri Magnússonar, þ. b.:

1) Brandur var son Jakobs Sigurðssonar i Klömbruni undir
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F. Valgerður átti fyr Helga Bjarnason frá Svið-

holti^J, svo Ciuðmund Jakobsson frá Húsa-

felli.

Páll var ólærður bóndamaður, giptisl og bjó á sínum

fvrri árum eystra. En i eldsbrunanum 1784 flúði hann

m. Páll, siðast prestur i Pingmúla (f 1890), átti

fyr Guörúnu Porsteinsdóttur lögregluþjóns í

Rvik Bjarnasonar og börn, síðar Steinunni

Eiriksdóttur frá Hlíð i Skaptártungu Jónsson-

ar og börn.

n. Guðríður átti séra Svein Eiriksson i Asuni.

peirra synir: Páll stud. mag. og Gisb stud. jur.

o. Helga átti Bjarna Bjarnason i Hörgsdal og börn.

EyjaQöllum, bjó á Vatnsenda og Bakka i (iarðahverfi. Dætur
hans og Karitasar:

a. Ragnheiður átti Pórð Halldórsson frá Elhðakoti Snorrasonar.

b. Solveig átti Jón Halldórsson í Elhðakoti, bróður Pórðar, þ.

b.: Sigriður, Karitas, Hahdóra, Jóhanna, Jónina.

1) Dóttir Helga og Valgerðar:

a. Valgerður átti fyr (iuðmund Guðmundsson frá Mógilsá, p. b.:

(iuðmundur, en siðar Jón Jónsson á Reynisvatni. Son peirra:

aa. Guðmundur stúdent, útskritaður af prestaskólanum, verzl-

unarmaður á Isafirði.

Börn Valgerðar Pálsdóttur og s. m. hennar, Guðmundar
Jakobssonar, voru

:

b. Helgi í Móakoti i Garðahverfi, átti Rannveigu Sesselju Magn-

úsdóttur verzlunarmanns á ísafirði HjaUasonar prests Por-

bergssonar, peirra börn: Helgi verzlunarmaður i Reykjavik,

(iuðmundur verzlunarmaður i Hafnarfirði, Magnús Tborberg
simstjóri á ísafirði og Sigriður kona Benedikts Hahdórsson-

ar frá Leysingjastöðura i Hvaramssveit.

c. Kristin átti Sigurð i Glerhöll, bl.

d. Puriður átti Helga Einarsson i Hróhsskála, p. b.: I^áh á

Bjarnastöðum i Hvítársiðu, Valgarður, Guðmundur, Guðríður
Jakobina og Guðrún kona Kristófers Sigurðssonar járnsmiðs

i Rvik.

e. Karítas átti Diðrik i Selskarði og Bala Guðmundsson frá

Kjarnholtum (Keldnaholti) í Biskupstungura Diörikssonar

Stefánssonar i Neðradal Porsteinssonar, p. b.: Guðmundur
Jakob, Júliana.

1. Ragnheiður átti Porleif Jónsson i Lundareykjadal, p. d.:

Valgerður.

g. Kristin, dó ógipt, bl.



182

suður á Nes, og fékk sér bústað á Elliðavatni, hvar hann

bjó síðan. Hann gjörðist klausturhaldari á Kirkjubæ, og

hospitalshaldari á Hörgslandi. Páll fæddist 1787^). Gipt-

ist sinni fj'rri konu 1761, flúði með hana og sín börn og

nokkuð verkafólk suður 1784, hðu þau þá svo stóra

nauð, að suðu hey sér til matar. Sína fyrri konu missti

hann 1793. Sinni seinni konu Ragnheiði giptist hann

1794 og varð með báðum þeim konum, faðir, afi og lang-

afi að 22 afkomendum, áður en hann deyði. Hann var

hospítalshaldari í 19 ár, klausturhaldari nærfelt 30 ár.

Hann var í fyrra sinn settur héraðsdómari í Gullbringu-

og sýslumaður i Kjósarsýslu, þá Sigurður sj'slumaður

Pétursson sleppti 1801—1803. í seinna sinni 1818 tii

þess sýslumaður Finsen viðtók. Hann deyði á heimiH

sinu EIHðavatni 1819^), þá hann hafði nærfelt tvo vetur

hins níunda tugar, mikill maður meðal bænda og mikill

búhöldur.

Rasmus Frydensberg,

danskur, var fyrst copiisti 1 því jutska og lollendska

landvæsens contorie í rentukammerinu; þann 9. marz
1803 fékk hann veiting fyrir sýslumannsembætti í Kjósar-

sýslu og héraðsdómara í Gullbringus^slu. 22. apríF) fékk

hann konungsveiting fyrir bæjarfógetaembætti í Reykjavík.

Þann 10. mai var hann settur landfógeti á íslandi. Þann
9. maí 1806 fékk hann lausn frá sj^sluembættum, en varð

þá virkilegur landfógeti. Leystur með kongsbréfi af 30.

marz*) 1811 frá því embætti, ei fyr en í útgöngu ársins

1813. Árinu fyrir, 31. júlí 1810, var Frydensberg gerður

justizráð. Hann fór alfarinn tjl Kaupmannahafnar 1814

og öðlaðist þar inntektarmikið embætti amtsforvaltara^).

1) 29. marz.

2) Dánardagur hans 8. t'ebrúar.

3) Réttara: 15. april.

4) Réttara: 30. april frá júlimánadarlokum 1813.

ö) Rasmus Frydensberg var fæddur i Horsens 8. janúar 1778.

iilskrifaöur úr skóla 1796, kandidat í lögfræöi 25. janúar 1799

meö 2. einkunn i hinu teoretiska, en 1. einkunn i hinu praktiska



183

Hans Wölner Koefoed,

flanskur maður ógiptur, examinatus juris, var hér settur

héraðsdómari og Kjósarsýslumaður 1806^), Hann giptist

hér Járngerði dóttur riddara Bjarna, kaupmanns í Hafn-

arfirði, Sigurðssonar^). og átti með henni börn^).

Koefoed fór utan 1812, þá hann hafði tekið sér fyrir

lögsagnara Otta Guðmundsson EíTersöe (sjá um hann við

Snæfellsness}^slu). Otti var þar hans lögsagnari 1812 til

1814. Koefoed sótti um embætti utanlands, kom út 1813,

en sama sumar þann 19. júlí var honum veitt yfir-bergs-

amtsskrifaraembætti í Noregi*), fór því utan alfarinn

með konu og börn til þessa síns embættis 1814.^).

prófi, og varö s. á. skrifari i rentukammerinu. Pá er hann fór

héöan varö hann fyrst (1815), amtsumsjónarmaöur i Kallund-

borgamti og fékk samskonar erabætti í Kaupmannahöfn 1820.

VarÖ riddari af dannebrog 1828 og andaðist i Kaupmannahöfn
8. april 1840. Kona hans hét Margrethe. Börn þeirra voru:

1. Nicoline Dorothea Barbara, f. i Rvík 1. marz 1804, átti 16.

nóv. 1821 Finn Magnússon prófessor, son Magnúsar lögmanns
Ólafssonar á Meðalfelli, bl. Hún skildi við hann 1836, og

flutti burt úr Kaupmannahöfn.
2. Fridrik Geir Ludvig, f. 16. ágúst 1805.

3. Christian Opfer Frydensberg jústisráð, yfirfjárstjóri háskól-

ans í Kaupmannahöfn, f. 19. febr. 1808, dó 1868, átti íslenzka

konu, Guörúnu Pétursdóttur frá Vatnslej'su í Skagafiröi Bjarna-

sonar. Hún dó í Kaupmannahöfn í júlí 1862, þ. b.: a) Finn-

ur A.dolph Pétur, skrifari í innanríkisráðaneytinu og b) Helga.

4. Rasmine Margrethe, f. 11. júli 1809.

5. Johanne Catharine, f. 25. nóv. 1811.

1) 9. maí. Hann fékk aldrei veitingu fyiir sýslunni.

2) Pau giptust 26. ágúst 1812. Járngerður (f. 1788) dó i Kongs-

bergi 21. febrúar 1824. Hét fullu nafni Járngerður Júlia.

3) Meðal þeirra var Bjarni Sivertsen cand. jur., rithöfundur,

»fullmektugur<( í Qármálaráðaneytinu norska, (f. 13. júni 1813, ý
12. april 1868), átti Antonette Helene Johannessen.

4) Á Kongsbergi.

5) H. W. Koefoed var fæddur í Skien 27. desember 1779, son-

ur Hans Fischers Koefoeds lyfsala (ý 1781), er var ættaður frá

Borgundarhólmi. H. \V. Koefoed tók prófí dönskum lögum 1800.

22. april 1814 varö hann bæjarfógeti i Kongsberg, en 22. raarz

1837 sórenskrifari í Numedal og Sandsvær í Buskerudsamti.
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Otti Guðmundsson Effersöe.

(Sjá um hann við SnæfellsnessýsluO- Otti var lög-

sagnari sýslumanns Koetbeds í Gnllbringusýslu 1812— 1814;

lekk sér veitta Snæfellsnessýslu 1817, deyði 1818.

Halldór Guðmundsson.
Faðir: Séra Guðmundur á Lambastöðum prestur til

Reykjavíkurþinga, son Þorgrims sýslumanns

Sigurðssonar (sjá Mýrasjslu)-).

Móðir: Sigriður dóttir Halldórs prófasts í Hítardal,

Finnssonar biskups Jónssonar.

Halldór^) lærði innan og utanlands og gerðist exa-

minatus júris. Kom svo út og var af rentukammerinu

þann 15. apríl 1814, settur héraðsdómari í Gullbringusýslu

og sýslumaður i Kjósarsýslu. Af tilhlutan stiptamtmanns

Gastenskjölds, varHalldór, af þáverandi stiptamtmanns full-

mektugum, assessori Bjarna Thorarensen, frásettur em-

bættinu 1818, fyrir illa meðhöndlun á peningum tilheyr-

andi kongi, bankanum og fleirum. Var Halldór þar ept-

ir áhangandi stjúpföður sínum biskup Geir Vídalín og

fleirum, giptist Maríu Dorotheu danskri; þeirra börn: Hall-

dór og Sigriður*).

Halldór var þar eptir við ýmislegt, skrifari við

Hann andaðist í Kongsberg 8. júní 1849, sjötugur að aldri. Frá

1833 var hann einn af sljórnenduni silfurnámanna á Kongsbergi,

var stórpingsmaður fyrir námabæinn á aukaþingi 1822, var kos-

inn 1821 og síðan 1836, en kom ekki á ping sakir veikinda. Varö

riddari af sænsku Vasaorðunni 1838. [Kptir J. Halvorsen Norsk

Forf. Lexicon II. B.].

1) III, 2:í5—237.

2) in, 361.

3j Halldór var fæddur 29. april 1789, útskrifaöur úr heima-

skóla 1811, en tók próf i dönskum lögum 1813.

4) Sigridur átti Sören (".hristian Topsöe, bæjarfógeta i Skjel-

skör (t 1847), peirra synir: W. C. S. Topsöe ritstjóri Dagblaös-

ins (x 1881) og Halldór F. A. Topsöe efnafræöingur i Khöfn (sbr.

Guðfræðingatal mitt bls. 107—108).

Marin hét enn dóttir H. Thorgrimsens og konu hans, og dó

liún ung 1827.
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ýmsar forréttingar sýslumanna eða annara yfirmanna, var

þó optast í Reykjavík. Hann deyði 1846').

Ólafur Hannesson Finsen.

Faðir: Hannes biskup son Finns biskups Jónssonar

prófasts Halldórssonar.

Módir: Valgerður dóttir Jóns sýslumanns í Rangár-

þingi Jónssonar (sjá Rangárþing).

Kona: María dóttir dansks kaupmanns í Reykjavík að

nafni Ole Pétur Christian Möller. Þau giptust

18. ágúst 1820^).

1) Hann andaðist 30. september. Var optast nær kallaöur

»Halldór valdsmaðura.

2) Maria Nicoline Möller kona Ólafs Finsens var fædd 28.

ágúst 1803, en andaðist i Reykjavík 27, nóvember 1886, (var ekkja

50 ár).

Börn Ólafs Finsens og hennar voru:

1. Vilhjálmur Ludvig hæstaréttardómari, (f. 1. apríl 1823, ý 23.

júni 1892), átti Caroline Vilhelmine Moberg, þ. d.: a) Valgerð-

ur, var gipt dönskum verzlunarstjóra, Bredahl að nafni. Hún
andaðist á Hofsós 1880.

2. Jón Konstant stiptslæknir á Lálandi og Falstri, (f. 24. nóv.

1824, V 13. okt. 1885), átti Soffie Vilhelmine Funck, bl. Kiör-

bðrn peirra, (bæði fædd á Íslandi), voru: Carl Ole Robb
Bjering, kvæntur í Ameriku, og Gerða .Tónsdóttir, (ættleidd

með Finsens nafni), gipt H. E. E. Jensen cand. polyt. i Kaup-
raannahöfn.

3. Hannes Kristján Steingrímur stiptamtmaður i Ripum, (f. 13.

mai 1828, f 18. nóv. 1892), átti fyr Johanne Sophie Caroline

Christine Formann, dóttur Niels Ryberg Formanns stóreigna-

ráðsmanns á Falstri, þ. b.:

a. Ólafur lyfsali i Pórshöfn á Færeyjum, átti Mariu Augustu,

dóttur H. Öllgaard hæstaréttardómara, þ. b.: Eyvind, Björn,

Thorkil, Herdis.

b. Niels Ryberg, nafnkunnur læknir, dó í Kaupmannahöfn
1904, átti Ingiborg Dorothea, dóttur C. F. Balslevs bisk-

ups í Ripum, þ. b.: (junnar (dó ungur), Halldór, Gudrun.
c. Elizabeth giptist Axel Lauritz Reyn lækni við Ijóslækninga-

stofnun Niels Finsens.

cl. Vilhelm Hannes póstmeistari í Kaupmannahöfn, kvæntur
Johanne Josephine Wulfí', dóttur H. Wulíf vörumiðlara á

Jótlandi, þ. b.: Hannes Christian Steingrim, Valgard,
Johanne.
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Börn: A. Hannes Kristján Steingrímur og önnur í>

(hvar af 6 lifa 1836) Vilhelm dimissus 1841.

Ólafur Hannesson er borinn í Skálholti 1793 22.

maí, var á ungdómsárum settur til bókmennta, fór svo

utan til meiri lærdómsframa og tók 1. examen við há-

skólann 1814, og varð candidatus júris 1817. Hann var

árið 1818 settur héraðsdómari i Gulibringusýslu og sj'slu-

maður í Kjósars\'slu, en fékk kongsveiting fyrir téðum em-

bættum 5. maí 1821, Þá land- og bæjarfógeti Sigurður

Thorgrimsen deyði, fór Ólafur sýskimaður utan 1828, tók

S. k. Hannesar F'insens stiptamtmanns tiét Birgitta Kristine

Formann, dóttir A. Formanns sjálfseignarbónda, þ. b.:

€. .Totianne Sophie Caroline Christine, gipt Jörgen Lyngbyc
borgarstjóra i Esbjærg, eiga börn.

f. Steingrimur aðstoðarmaður við banka í Kaupmannahöfn.

g. Marie gipt Alfred Johannes Fritsche lögfræðingi.

h. John Valgard cand. phil., verkfræðingur í Johannisburg

i Suður-Afriku.

i. Henrikke.

k. Valgerda, gipt Emil Cold lækni.

4. Óh Pétur póstmeistari i Rvík, (f. 1. jan. 1832, y 2. marz 1897).

átt fyr Hendrikku Andreu, dóttur Moritz W. Biering kaup-

manns, þ. b.:

a. Moritz Wilhelm, dó i lærða skólanum 1882.

b. María gipt Olafi Amundasyni verzlunarstjóra i Rvík, þ. b.:

Moritz Wilhelm.

c. Olafur læknir á Akranesi, kvæntur Ingibjörgu ísleifsdótt-

ur prests i Arnarbæli Gíslasonar, þ. b.: OIi Pétur, Karitas,

ísleifur, (iisli, Hendrikka Andrea, María Asa.

S. k. Ola Finsens póstmeistara Maria Kristin, dóttir Pórðar

Jónassens háyfirdómara, þ. b.:

d. SolTía gipt Georg Pétri Hjaltested cand. phil., aðstoðarrit-

ara i stjórnarráðinu, syni Björns Hjaltesteds járnsmiðs.

þ. b.: Svafar, Kjartan, Björn.

e. Hendrikka Andrea.

f. Pórður verzlunarmaður i Rvík.

g. Karl verzlunarmaður í Hafnarfirði.

h. Anna Valgerður, dó ung.

i. Vilhjálmur stúdent, er i Hamborg.
.-). Valgerður, (f. 16. marz 1833, f 25. júli 1894), s. k. Halldórs

prófasts Jónssonar á Hofi i Vopnafirði, bl.

4 börn Ólafs Finsens yfirdómara dóu ung: Hannes Christian

Stcingrímur 1827, Ole Peter s. á., Finnur 1836 og Hans Pétur 1844.
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þá Stet'án Borgartjarðarsýslumann í sinn stað á meðan.

Var meining manna, að hann hefði sótt um fógetaembætt-

ið, sem hlotnaðist dönskum sýslumanni, er var examinatus

júris, og hafði haldið Skaptafellssýslu. Ólafur sýslumaður

kom út 1829 til síns sKslumanns-embættis.

1832 dag 8. maí fékk hann kammerráðsnafnbót. Ol-

afur sj^slumaður er jafnast við yíirréttinn brúkaður fjrir

procurator, er mælt honum farnist það og embættisverk

sín vel, og að hann sé góður lagamaður. 1834 dag 12.

apríl^) gerðist kammerráð Ólafur sá annar assessor í lands-

yfirréttinum, en þénaði þó jafnframt það ár s\^slumanns-

verkum í GuIIbringu- og Kjósarsj'slu til 1. ágúst 1834. Þá

Lorenz Angel de Krieger fór utan, gerðist Olafur assessor

hans fullmektugur og í stiptamtmanns stað téð ár í á-

gúst og eins 1835— 1836, til þess hann á sinni sóttarsæng

deyði 24. febrúar 1836 frá 6 börnum og frú sinni þung-

aðri, sem fimm dögum síðar varð léttari, hvert hennar af-

kvæmis andvana lík var lagt í líkkistu hjá föðurnum og

jarðað í Reykjavík 7 daga gamalt-). Assessor Olafur Fin-

sen var af öllum, sem til hans þekktu, haldinn mesti ágæt-

ismaður.

Hans ágætu minning hefur gert stiptprófastur, riddari

Arni Helgason, í stuttum, gagnyrtum Ijóðum.

Stefán Gunnlaugsson.

(Sjá um hann við BorgarfjarðarsS^sIu). Þá Stefán

sýslumaður hafði haldið BorgarQarðarsýsIu í 7 ár, veitti

konungur honum Gullbringu- og Kjósars\'slu 1835; flutti

hann þá í Reykjavíkurbæ með konu sinni og börnum. Pn

jústiziaríus Sveinbjörnsson í ágústmánuði 1836 sleppti land-

og bæjarfógetastörfum tók Stefán sýslumaður við þeim og

hafði þau á hendi til þess fógeti Xvede tók algerlega við

sinu téða embætti 1837 nærfellt í sama mund. Honum
féll ei vel við það embætti og samdi því við Stefán sýslu-

mann við byrjun ágústmánaðar 1838, að hafa við hann

cmbættaskipti, því sleppti Stefán sýslumaður sýslumanns-

1) Réttara: 18. april.

2) Pað barn hét Finnur, dó 27. lebr.
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embættisverkum, en tók l)æjar- og landfógetaembættið ept-

ir samningi við 'Fveíie 18ÍÍÍS.

Morten Hansen Tvede.

(Sjá um hann við Múlasýslu). Hann var fyrst copi-

isti, en 1817 varð hann kammerassessor og fékk suður-

part Múlasýslu; 1833 varð hann kammerráð. 1836 fékk

hann land- og bæjarfógetaembætti í Reykjavík. 1838

samdi hann við sýslumann Gunnlaugsen um brauðaskipi.

Það tillét kongur 1839 og tók Tvede þá Gullbringu- og

Kjósarsýslu. 1840 deyði sýshimaður Tvede fljótlega í húsi

sinu við skriptir^).

Vidauki.

Þórður Jónasson.

(Sjá Eyjatjarðarsýslu)-). Hinn 3. marz 1840 var

Þórður Jónasson yfirdómari setlur til að þjóna sýslumanns-

embættiuu i Gullbringu- og Kjósarsýslu og gegndi hann

þvi í það sinn til júhloka það ár. Kptir burtför Þórðar

s^'slumanns Guðmundssonar, var Þórður Jónasson aptur

settur fyrir sýsluna 19. september 1850, og þjónaði henni

þá þangað til Baumann tók við henni sumarið 1853, og

enn var hann settur til að gegna þar dómaraverkum í t]ar-

veru Baumanns 1855^— 56. Þórður Jónasson varð háyíir-

dómari 1856 og síðar (1860—65) settur stiptamtmaður.

J)ó í Reykjavik 25. ágúst 1880. Sjá um ætterni hans og

börn við Eyjafjarðarsj^shi.

Þórður Guðmundsson.
Hann var settur fyrir sýsluna 1. ágúst 1840, en fékk

1) Hann andaðist í Reykjavik 1. marz (1840), tæplega fimmt-

ugur að aldri.

1) I, 290—293.
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veitingu fyiir henni 14. janúar 1841. 16. maí 1850 var

honum veitt Arnessýsla, (Sjá frekar um hann þar, sbr,

einnig hér áður við Kjósarsýslu bls, 81—82).

Vilhjálmur Ludvig Finsen.

Ætternis hans er hér áður getið fyrir skemmstu (bls.

185). Hann var fæddur í Reykjavík 1. apríl 1823, út-

skrifaður úr Bessastaðaskóla 1841 með beztu einkunn,

tók aðgöngupróf (examen artium) við Kaupmannahafnar-

háskóla s. á. með 1. einkunn, 2. lærdómspróf 16. apríl

og 27. október 1842, með sömu einkunn, og embættispróf

í lögum 12. maí 1846 með 1. einkunn í báðum prófum,

fékk heiðurspening háskólans fyrir lögfræðis-ritgerð 1848,

var um tíma í rentukammerinu og síðar í íslenzku stjórn-

ardeildinni.

Hinn 28, september 1851 féklc hann veitingu fyrir

(iuilbringu- og Kjósarsýsiu, en kom ekki út hingað fyr en

vorið eptir, og var þá um sama leyti (23. april 1852) skip-

aður land- og bæjarfógeti í Reykjavík. Hann þjónaði því

aldrei s<'slunni, heldur hélt Þórður Jónasson áfram að

þjóna henni, þangað til Baumann tók við, Vilhjálmur

Finsen var hmd- og bæjarfógeti frá 1852— 1860, að hann

varð meðdómandi í landsyfirréttinum i Vébjörgiim, 1868

varð hann meðdómandi í landsyíirdómnum í Kaupmanna-
höfn og 1871 í liæstarétti, en fékk lausn frá því embætti

1888 og andaðist i Kaupmannahöfn 23. júni 1892. Hann
var sæmdur 5'nisum tignarmerkjum og í miklu áhti fyrir

vísindastörf sín. Æfiminning hans, rituð af Boga Th. Mel-

sted, er prentuð í 21. árg, Andvara 1896, Þar er og mynd
af honum.

Adolpin Christian Baumann,
danskur maður, fæddur á Fjóni um 1816, tók próf í

dönskum lögum 1837 með 1, einkunn, en fékk veitingu

lyrir (lullbringu- og Kjósarsýslu 25. apríl 1853, kom þá
um sumarið út hingað og tók víð sj'slunni, en þótti lítils-

háttar yfirvald, og skildi lítið í málinu, hélzt hér ekki við

lengur en 5 ár að nafninu til, fékk leyli til siglingar vegna

hísleika 1855 og kom út aptur 1856, þá kvæntur danskri
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konu, en íór héðan alfarinn sumarið 1858 og kom aldrel

aptur, en fékk ekki algerlega lausn frá sSslunni fyr en

22. nóvember 1860 frá fardögum 1861 og fékk þá 491 rik-

isdal í eptirlaun. Baumann þessi er enn á lífi í Dan-

mörku (í árslok 1908), kominn yíír nírætt, og hefur nú Hf-

að á eptirlaunum nær 50 ár. Fimm ára léleg sýslumennska

hans i Gullbringusýslu hefur nú kostað landið í eptirlaun

um 47,000 kr., auk vaxta og vaxtavaxta.

Meðan Baumann var ytra 1855—56 var Þórður Jónas-

son yíirdómari settur til að gegna dómaraverkum þar í

S}'slu, en Lárus H. Scheving stúdent, síðar prestur á Vogs-

ósum (f 1870), öðrum embættisverkum.

Páll Pálsson Melsted.

Faðir; Páll Þórðarson Melsted amtmaður í Vestur-

amtinu (f 1861) sjá Arnessýslu.

Móðir: Anna Sigriður Stefánsdóttir amtmanns Þórar-

inssonar.

Kona fyrri: Jórunn (f. 14. maí 1816) ísleifsdóttir háyfir-

dómara á Brekku á Alptanesi Einarssonar^).

Þau giptust 30. desember 1840. Hún dó í

Reykjavík 21. ágúst 1858.

Börn: A. Páll stúdent (f. 30. jan. 1844), útskrifaður

úr lærða skólanum 1863, dó á Hofi í Vopna-

firði 2. júlí 1865, ókv., bl.

B. Sigríður f. 1. nóvember 1842.

C. Anna Sigríður gipt Stefáni Stephensen um-
boðsmanni á Akureyri, syni Magnúsar Step-

hensens sýslumanns i Vatnsdal, þau bl.

D. ísleifur (Einarsson) f. 14. ágúst 1847 f 20.

s. m.

E. Guðrún Ingibjörg f. 13. júní 1849, j 8. júní

1850.

Kona siðari: Þóra (f. 18. desember 1823) Grímsdóttir amt-

manns á Friðriksgáfu (7 7. júní 1849) Jóns-

sonar, þau bl.

Páll Melsted er fæddur á MöðruvöUum i HörgárdaL

1) I, 624.
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13. nóvember 1812, kom í Bessasíaðaskóla 1828, og var

útskrifaður þaðan 1834, sigldi þá samsumars til háskól-

ans og tók þar aðgöngupróf (examen artium) s. á. með 2.

einkunn, 2. lærdómspróf 1835 einnig með 2. einkunn, las

lög, en leysti ekki af hendi embættispróf í það sinn, kom
út 1840, kvæntist það ár og fór að búa á Brekku á Álpta-

nesi. Þar brann hjá honum bærinn allur 1844. Þvínæst

ílutti hann til Reykjavíkur, og fékkst þar víð ritstörf, var

t. d. einn af stofnendum Þjóðólfs haustið 1848, en fór þá

um sama leyti austur i Árnessýslu og þjónaði henni í

fjarveru föður síns veturinn 1848— 49, en 19. maí 1849

var hann settur sýsiumaður í Snæfellsnessýslu, og þjónaði

henni til 1854 (sbr. III, 243), en Mýra- og Hnappadals

sýslu frá 1853 til vorsins 1855, (sbr. III, 377). Sama ár-

ið (1855) sigldi hann, og tók próf í dönskum lög-

um 28. janúar 1857 með 2. einkunn i báðum prófum.

Eptir að hann var kominn út var hann settur 1858 til að

þjóna Gullbringu- og Kjósarsýslu, fyrst fj^rir Baumann til

fardaga 1861 en síðan á eigin ábyrgð til vorsins 1862, að

Clausen tók við. 21. janúar 1862 var Páll settur mála-

flutningsmaður við yíirréttinn og gegndi því starfi sam-

fleytt 24 ár, unz hann fékk lausn frá því 5. febrúar 1886.

Tímakennslu í sögu við lærðaskólann hafði hann á hendi

25 ár eða frá 1869—1893. 1885 veitti þingið honum 1800

kr. föst laun á ári, aðallega sem viðurkenningu á sagn-

fræðisritstörfum hans. Hann er nú (1908) 96 ára gamall og

iangelztur lærðra manna á landi hér, hefur litla ferlivist

og er alblindur orðinn, en furðu hress í máli og fylgist vel

með timanum.

Harald Hugo Edvard Clausen,

danskur maður, var fæddur i Nakskov 21. október 1833,

útskrifaður frá Borgardyggðaskólanum á Kristjánshöfn 1852.

og tók embættispróf í lögum 11. júní 1858 með 2, einkunn í

báðum prófum. Hann varð amtsfulltrúi í Thisted 1860,

en fékk veitingu fyrir Gullbringu- og Kjósarsýslu 12. októ-

ber 1861 og kom út hingað i júní 1862, settist þá að i

Hafnarfirði. 6. nóvember 1873 var honum veitt borg-

meistara-, bæjarfógeta- og bæjarskrifaraembættið i Thi-
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sted, ásamt héiaðsfógeta- og skritaraembætti í HiUerslev og

Hundborghéruðum, og fór hann héðan af landi burt til

þess embættis i júnímánuði 1874 með konu sinni Marie

Dorotheu og 3 börnum, er fædd voru hér á landi.

Lárus Edvard Sveinbjörnsson.

(Sjá um hann við f*ingeyjars\'slu I, 134— 135)').

Börn þeirra hjóna, sem að eins eru nafngreind I,

135 eru:

A. Kirstín Sylvía, (f. 13. nóv. 1869), 1. kona

Magnúsar Jónssonar sj'skimanns i Vest-

manneyjum. Hún andaðist 1(1. apríl 1898.

B. Þórður Guðmundur cand, jur., aðstoðarmað-

ur i stjórnarráðinu, (f. 9. okt. 1871), kvænt-

ur Lovísu Pálmadóttur prests í Hofsós Þór-

oddssonar, þ. b.: Olöf.

C Jón Hjaltahn cand. jur. í Kaupmannahöfn,

(f. 3. íebr. 1876), kvæntur Ebbu dóttur H.

(i. J. Schierbecks læknis á Friðriksbergi, fyrr-

um landlæknis i Reykjavík, þ. b.: Erling-

ur, Svala.

I). Asta Sigriður, (f. T). desembev 1878), gipt

Magnúsi Einarssyni dýralækni í Reykjavík,

þ. b.: Lárus, (iuðrún,

E. Ásta.

F. Jónína, dóu ungar.

Með konungsúrskurði 31. janúar 1874 var sýslumanns-

cmbættið í (lullbringu- og Kjósarsýslu sameinað við bæj-

arfógetaembættið i Reykjavík, og þetta sameinaða embætti

veitt 14. febrúar s. á. Lárusi E. Sveinbjörnsson sýslumanni

i Þingeyjarsýslu frá l.júlí, og tók hann við þessum embætt-

um þá um sumarið. og þjónaði hann þeim til fardaga 1878, jl

er hann komst í landsyfirréttinn sem 2. meðdómandi (veit- 1

ing 12. apríl 1878), varð 1. meðdómandi 28. júli 1886, og

háyfirdómari II). apríl 1889, fékk lausn frá því embætti

l^ Jörgina Margrét SigriÖur kona L. E. Sveinbjönisson er

ædd 25. raaí 1849, en þau giptust 26. sigúst 1868.
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I

30. marz 1908. Hann var sæmdur riddarakrossi danne-

brogsorðunnar 24. febrúar 1891, heiðursmerki dannebrogs-

manna 5. janúar 1899, og kommandörkrossi af 2. stigi 28.

júlí 1904. Hann var konungkjörinn þingmaður frá 1885

—1897.

Faðir:

Kona:

Börn.

Kristján Jónsson.

Jón Sigurðsson óðalsbóndi, alþingismaður á

Gautlöndum, dó í Bakkaseli í Öxnadal á leið

til alþingis 26. júní 1889, rúmlega sextugur, (f.

12. maí 1828).

Móðir: Solveig Jónsdóttir prests í Reykjahlíð, síðar í

Kirkjubæ í Tungu, Þorsteinssonar stúdents

í Reykjahhð Jónssonar.

Anna, (f. 31. júlí 1852), Þórarinsdóttir prófasts

í Görðum á Álptapesi, (f 7. maí 1895), Böðv-

arssonar. Þau giptust 22. október 1880.

A. Þórunn Solveig, f. 18. okt. 1881.

B. Böðvar Þórarinn kandídat í málfræði, f. 31.

ágúst 1883.

C. Jón stúdent, f. 22. apríl 1885, les lög við

háskólann.

D. Þórarinn stúdent, f. 27. júH 1886, les mann-
virkjafræði við fjöHistaskólann í Khöfn.

E. Solveig, f. 8. cágúst 1887, gipt Sigurði Egg-

erz sýslumanni SkaptfelHnga.

F. Halkíór, f. 12. desember 1888.

G. Elizabet Lára, f. 22. september 1890.

H. Ása, f. 2. desember 1892.

Kristján er fæddur á Gautlöndum við M}'vatn 4. marz
1852, kom í lærða skólann 1866 og settist í 3. bekk A.,

útskrifaður 1870 með 1. einlíunn (94 st.), sigídi samsum-
ars til háskólans og tók þar heimspekispróf 21. júní 1871
með ágætum vitnisburði, tók embættispróf í lögfræði 1.

júní 1875 með 1. einkunn (101 st.), kom þá út hingað
og varð skrifari hjá landfógetanum 1876, fékk Gullbringu-
og Kjósarsýslu 16. ágúst 1878 og settist að í Hafnarfirði,

var skipaður 2. meðdómandi og dómsmálaritari við yfir-

réttinn 28. júh 1886, en 1. meðdómandi 16. apríl 1889,

13
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og dómsforseli Cháyfirdómari) 1 þeim rétti 30. marz 1908.

Frá 29. september 1891 til 1. júlí 1894 var hann jafn-

framt sínu embætti settur amtmaður í Suður- og Vestur-

amtinu. Hann var og skipaður formaður i milliþinga-

nefnd í kirkjumálum, en sagði því starfi af sér 1905. Hann
sat á alþingi sem konungkjörinn þingmaður á öllum þing-

um frá 1893 til 1903, en 10. sept. 1908 var hann kosinn

þingmaður Borgfirðinga. Hann var sæmdur riddarakrossi

dannebrogsorðunnar 8. ágúst 1907.

Franz Edvard Siemsen.

Faðir: Edvard N. G. Siemsen konsúll og kaupmaður
í Reykjavík.

Móðir: Sigríður Þorsteinsdóttir lögregluþjóns Bjarna-

sonar í Eyjum í Kjós Gislasonar (sbr. bls. 31

hér að framan). .

Kona; Þórunn Árnadóttir Thorsteinssons landfógeta

(sbr. ni, 246). Þau giptust 8. september 1887.

Börn: A. Árni, f. 22. september 1888.

B. Sigríður, f. 24. desember 1889.

C. Soffía, f. 23. desember 1891.

D. Theodor, f. 7. nóvember 1893.

Franz Siemsen er fæddur í Reykjavík 14. október 1855,

kom í skóla 1868 og var útskrifaður 1875 með 2. eink-

unn (57 st.), sigldi þá samsumars til háskólans og tók

þar heimspekispróf 21. júní 1876, tók embættispróf í lög-

fræði 1. júní 1881 með 3. einkunn (59 st.), en gekk upp

aptur 5. júni 1882 og fékk þá 2. einkunn (67 st.). Hinn

16. apríl 1886 var hann settur af ráðgjafa málaflutnings-

maður við yfirdóminn, en hafði áður verið settur af lands-

höfðingja til að gegna þeirri sýslan 27. ágúst 1884. 23.

ágúst s. á. (1886) var hann settur sýslumaður í Gullbringu-

og Kjósarsýslu og fékk veitingu fj'rir því embætti 5. nóv-

ember s. á. og flutti til Hafnarfjarðar. Hann fékk lausn

frá sýslumannsembættinu með eptirlaunum 12. júní 1899

og flutti þá aptur til Reykjavíkur skömmu síðar. Varþar

fyrst á skrifstofu hjá Júlíusi Havsteen amtmanni, en síðan

við skrifstörf hjá kaupmönnum í bænum.
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Páll Einarsson.

Faðir. Einar Baldvin Guðmundsson umboðsmaður á

Hraunum í Fljótum, nú kaupmaður i Haga-

nesi, bróðurson Baldvins Einarssonar.

Móðir: Kristín Pálsdóttir síðast prests í Viðvík Jóns-

sonar. Hún var 1. kona Einars á Hraunum
og andaðist 9. ágúst 1879.

Kona: Sigríður Árnadóttir Thorsteinsons landfógeta

(sbr. ni, 247). — Hún var fædd 11. júní 1872,

giptist Páli sv'slumanni 11. ágúst 1894, en and-

aðist í Hafnarfiði 29. janúar 1905.

Börn: A. Árni f. 4. janúar 1897.

B. Kristín f. 21. júlí 1898.

Páll Einarsson er fæddur á Hraunum í Fljótum 25,

maí 1868, kom í skóla 1881 og settist í 2. bekk, útskrif-

aðist 1886 með 1. einkunn (97 st.), sigldi þá samsumars

til háskólans og tók þar próf í heimspeki 8. júní 1887,

en embættispróf 1 lögfræði 15. júní 1891 með 1. einkunn

(95 st.) kom þá út hingað og var skipaður málaflutnings-

maður við landsyfirréttinn 27. ágúst 1891 frá 1. október

s. á., fékk veitingu fyrir Barðastrandarsj'slu 1. september

1893, og bjó þar á Patreksfirði (Vatneyri) meðan hann

hélt sj^sluna, en 9. september 1899 var honum veitt Gull-

bringu- og Kjósarsýsla og flutti þá til Hafnarfjarðar. 1

maí 1908 var hann af bæjarstjórn Reykjavíkur kjörinn

borgarstjóri í Reykjavík til næstu 6 ára með 4500 kr, árs-

launum, og tók hann við því embætti í júlimánuði s. á.

Magnús Sigurðsson,

Faðir: Sigurður Magnússon kaupmaður í Reykjavík

(sbr. hér áður bls. 146).

Móðir: Bergljót Árnadóttir.

Magnús er fæddur í Reykjavik 14. júní 1880, útskrif-

aður úr skóla 1901 með 1. einkunn (97 st.), tók heim-

spekispróf við háskólann 12. júní 1902 með ágætiseinkunn,

og embættispróf í lögum 14. júní 1906með 1. einkunn (129 st.),

var svo við málfærslu í Reykjavík, en var settur í júnímánuði

1908 til að þjóna sýslumannsembættinu 1 Gullbringu og

Kjósarsýslu, og bæjarfógetaembætti í Hafnarfirði, fyrst

xr
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fyrir Pál sýslumann Einarsson fram í júlí, en 10. júlí sett-

ur aí ráðherra til að þjóna þeim embættum á eigin á-

byrgð, og gegndi liann þeim störfum til olítóberloka það

ár, ásamt bæjarstjóraembættinu þar.

Lárus Andrésson Fjeldsted.

Faðir: Andrés Andrésson Fjeldsted, bóndi í Trönu hjá

Ferjulíoti, áður á Hvitárvöllum (sbr. II, 723).

Móðir: Sesselja Kristjánsdóttir (II, 723).

Lárus Fjeldsted er fæddur a Hvítárvöllum 7. septem-

ber 1879, útskrifaður úr lærða skólanum 1900 með 1. eink-

unn (93 st), tók heimspekispróf við liáskólann 6. júni

1901, og embættispróf í lögfræði vorið 1908 með 2. eink-

unn hinni lægri, en var settiir 30. október 1908 til að

þjóna sýslumannsembættinu í GulJbringu- og Kjósarsýslu

fiá 1. nóvember s. á.

Magnús Jónsson.

Faðir: Jón Halldórsson hreppstjóri á Laugabóli í ísa-

Qarðarsj'slu, bróðir Gunnars alþm. í Skálavík,

(t 1894).

Móðir: Guðrún Þórðardóttir á Laugabóli Magnússonar.

Kona fyrsia: Kirstín Sj'lvía, dóttir L. E. Sveinbjörnssons

háyfirdómara, (f. 13. nóv. 1869). Hún dó af

barnsförum í Vestmanneyjum 10. apríl 1898, þ. b.:

A. Lauritz Edvard Sveinbjörnsson, f. 5, apríl

1898.

Kona önnur: Jóhanna Andrea, (f. 26. maí 1877), Oddgeirs-

dóttir prests í Vestmanneyjum Þórðarsonar sýslu-

manns Guðmundssonar. Hún dó i Vestmann-

eyjum 17. nóvember 1906, þ. b.:

B. Guðrún.

C. Oddgeir, dáinn.

D. Jón.

E. Stúlkubarn, dó óskírt.

Kona þriðja: Guðrún Sigríður, (f. 11. júní 1878), Oddgeirs-

dótlir, systir Jóhönnu. Þau giptust 1908.

Magnús sýslumaður er fæddur á Laugabóli í ísafjarð-

arsýslu 27. desember 1865, kom í skóla haustið 1880 og
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var útskrifaður vorið 1887 með 2. einkunn (73 st.), sigldi

þá samsumars til háskólans og tók próf i heimspeki 30.

júni 1888, en embættispróf i lögfræði 15. febrúar 1894

með 2. einkunn (95 st.), var svo í Reyl^javík við mál-

færslustörf, en var settur sýslumaður i Vestmanneyjum 28.

apríl 1896 og fékk konungsveitingu fyrir því embætti 14.

ágúst s. á., en 30. desember 1908 var honum veitt s\'slu-

mannsembættið í Gullbringu- og Kjósarsýslu og bæjarfó-

getaembættið í Hafnarfirði.

Bæjarfógetar í Reykjavik.

Með því að sN'slumannsembættið í Gullbringu- og

Kjósarsýslu hefur stundum verið sameinað land- og bæj-

arfógetaembættinu i Reykjavík, eða bæjarfógetaembættinu

einu saman, þykir rétt að teija þá hér upp stuttlega, sem

verið hafa bæjarfógetar i Reykjavík siðan það embætti var

stofnað með konungsúrskurði 15. april 1803 (Lovs. for

Isl. VI, 608—609), samkv. tillögum rentukammersins 15.

jan. s. á. (Lovs. for Isl. VI, 598-599).

Rasmus Frydensberg, fyrsti bæjarfógeti i Reykjavík, frá

15. april 1803 til júliloka 1813, jafnframt landfógeti frá 9.

maí 1806. Frá 1803—1806 var hann bæði bæjarfógeti i

Reylijavík og sýslumaður i Kjósarsj^slu og héraðsdómari í

Gullbringus}^slu, 7 8. april 1840. (Sjá um hann hér áð-

ur bls. 182).

Sigurður Björnsson Thorgrimsen, landfógeti 18, maí

1812, skipaður jafnframt bæjarfógeti í Reykjavík 15. júli

s. á. írá 1. ágúst 1813, fékk lausn frá þeim embættum

1828 (landfógetaembættinu 24. maí og bæjarfógetaembætt-

inu 2. júli). Hann andaðist í Reykjavík 21. febrúar 1831.

Um framætt hans sjá III, 362, (sbr. ennfremur Lögfræð-

ingatal M. Stephensens: Timar. Bókmenntafélagsins III,

282).

Regner Christopher Ulstrup, danskur maður, fæddur

um 1798, examinatus juris 1818 með 1. einkunn, sýslu-

maður í Skaptafellssj^slu 1821— 1824, striðsassessor að

nafnbót, settur bæjarfógeti í Reykjavík 1828 og jafn-

framt landfógeti, veitt það embætti 4. febrúar 1832,

en bæjarfógetaembættið 28. marz s. á., sigldi haustið
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1835 og andaðist ytra 9. júní 1836. Kona hans Hedevig

Luise Augusta (fædd Lerche) dó í Rvík 13. marz 1830,

28 ára. Áttu 2 dætur,

Ólafiir Finsen sj^slumaður (sbr. hér áður bls. 185—187)

þjónaði land- og bæjarfógetaembættinu fyrir Ulstrup 1831

— 1832, samhliða sínu embætti.

Pórður Sveinbjörnsson yfirdómari (sjá um hann Ár-

nessýslu), þjónaði land- og bæjarfógetaembættinu frá því

um haustið 1835 til 24. febr. 1836 og aptur frá 25. maí

1836 til 31. júH s. á.

Jón Gudmiindsson, síðar málaflutningsmaður við lands-

yíirréttinn og ritstjóri Þjóðólfs (7 1875), þjónaði land- og

bæjarfógetaembættinu frá 24. febr. 1836 til 25. maí s. á.,

eða þann tíma, sem Þórður Sveinbjörnsson var settur stipt-

amtmaður.

Morten Hansen Tvede kammerráð, sýslumaður í Suð-

ur-MúIasýslu, skipaður landfógeti og bæjarfógeti 22. sept.

1836. Varð 9. okt. 1838 sýslumaður í Gullbringu- og

Kjósarsýslu, f 1. marz 1840. (Sjá um hann hér áður

bls. 188).

Stefán Gunnlaugsson sýslumaður í GuIIbringu og Kjós-

arsýslu, skipaður landfógeti 9. okt. 1838 og 4. desember

s. á. bæjarfógeti í Reykjavík, fékk lausn frá bæjarfógeta-

embættinu 30. júní 1848, en þjónaði því þó til september-

loka s. á., ]- 13. apríl 1883. (Sjá um hann hér áður bls.

187—188 og III, 522—527).

Pórður Guðmundsson s<'slumaður (sjá hér áður bls.

188— 189), þjónaði bæjarfógetaembættinu frá 1. október 1848

þangað til Kristján Kristjánsson tók við þvi sumarið eptir.

Kristján Krisfjánsson, síðar amtmaður í Norður- og Aust-

uramtinu, (f 13. maí 1882), varð land- og bæjarfógeti

10. júli 1849, en hafði áður þjónað því embætti 1 Qarveru

Stefáns Gunnlaugssonar frá 10. maí 1843— 1. júní 1844.

28. september 1851 var Kristján settur frá bæjarfógetaem-

bættinu ásamt landfógetaembættinu, og fór utan árið eptir.

(Sjá um hann I, 431—432, 634 og Lögfr.tal M. St. Tímar.

III, 237).

Jón Pétursson yfirdómari (II, 399—400; 111,374—376,
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532—533), þjónaði bæjarfógetaembættinu 1 Reykjavík sem

settur frá því um haustið 18ól, þangað til um sumarið 1852.

Vilhjálmur Ludvig Finsen (sjá hér áður bls. 189),

land- og bæjarfógeti frá 23. apríl 1852—1860.

Hermannius Elias Johnsen þjónaði land- og bæjarfó-

getaembættinu fyrir Vilhjálm Finsen veturinn 1859— 1860

og því næst á eigin ábyrgð frá 25. ágúst 1860, þangað til

Árni Thorsteinsson tók við árið eptir. Varð sýslumaður

í Rangárvallasýslu 25. maí 1861 (sjá um hann þar).

Arni Bjarnason Thorsteinsson landfógeti og bæjarfógeti

i Reykjavík 18. febrúar 1861 — 1874, er embættin voru að-

skilin, og hann varð eingöngu landfógeti frá 1. júlí s. á.

(Sjá um hann III, 246—247).

Lárus Edvard Sveinbjörnsson bæjarfógeti í Reykjavík

1874—1878 og jafnframt sýslumaður í GuIIbringu- og

Kjósarsýslu. (Sjá hér á undan bls. 192—193).

Jón Jónsson (Johnsen) landshöfðingjaritari, var settur

bæjarfógeti í Reykjavík frá 6. júní— 1. október 1878. f 4.

janúar 1883. (Sbr. Lögfr.tal M. St. Tímar. 111,231—232).

Eggert Theodor Jónassen, síðar amtmaður í Suður- og

Vesturamtinu, (f 29. sept. 1891), var skipaður bæjarfógeti

í Reykjavík 16. ágúst 1878, en varð amtmaður 13. apríl

1886. (Sbr. III, 379—380).

Jón Jenssonlandrita ri(f. 23. nóv. 1855) þjónaðibæjarfógeta-

embættinu sem setturfrál. maí— 1. september 1886. Hann
er son Jens rektors Sigurðssonar og Ólafar Björnsdóttur yfir-

kennara Gunnlaugssonar, útskrifaðist úr skóla 1876 með
2. einkunn (78 st.), tók embættispróf í lögfræði 7. janúar

1882 með 1. einkunn (93 st.^, varð aðstoðarmaður í ísl.

stjórnardeildinni s. á., landritari 7. maí 1884 (áður sett-

ur), 2. yfirdómari í landsyfirréttinum 9. ágúst 1889, sett-

ur 1. yfirdómari 30. marz 1908, en fékk veitingu fyrir þvi

embætti 19. nóv. s. á. Riddari af dannebrog 8; ágúst

1907. Kvæntur Sigríði Hjaltadóttur Thorberg Ólafssonar,

bróðurdóttur Bergs Thorbergs amtmanns; eiga þau 4 börn,

Guðlaugu, Ólöfu, Berg og Sesselju. Var þingmaður Reyk-
víkinga frá 1894—1899.

Halldór Danielsson, fæddur í Glæsibæ 6. febrúar 1855,

sonur Daníels prófasts Halldórssonar síðast á Hólmum í
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Reyðarfirði (f 10. sept. 1908) og konu hans Jakobínu
Magnúsdóttur Thorarensen. Halldór er útskrifaður úr
skóla 1877 með 1. einkunn (90 st.), tók heimspekispróf við

háskólann 12. júní 1878 og embættispróf i lögfræði 9.

janúar 1883 með 1. einkunn (101 st.), fékk veitingu fyrir

DalasN'slu 25. júH s. á. (sbr. II, 752) en veitingu fyrir bæj-
arfógetaembættinu í Reykjavík 28. júlí 1886, og tók við

því 1. september s. á. Sumarið 1908 var allmiklum
störfum létt af bæjarfógeta, þar á meðal formennsku bæj-
arstjórnarinnar og öðrum bæjarmálum, er sérstakur borg-
arstjóri var fenginn til að gegna (sbi'. hér á undan bls.

195). Halldór varð riddari af dannebrog 28. júlí 1904

og dannebrogsmaður 8. ágúst 1907, en 19. nóvember 1908
var honum veitt 2. meðdómaraembættið við landsyfirrétt-

inn og sleppti þá bæjarfógetaembættinu 1. janúar 1909.

Kona hans er Anna María Leopoldína, (f. 27. nóv. 1856),

Halldórsdóttir vfirkennara Friðrikssonar og eru börn þeirra:

SoíTía (f. 25. apr. 1885) Leopoldína (f. 5. jan. 1888) og
Daníel (f. 17. okt, 1891).

Jón Magm'isson, fæddur í Múla í Aðalreykjadal 16.

janúar 1859, sonur séra Magnúsar Jónssonar síðast prests

í Laufási (7 19. marz 1901) og konu hans Vilborgar Sig-

urðardóttur bónda á HóH í Kelduhverfi Þorsteinssonar.

Hann var útskrifaður úr skóla 1881 með 1. einkunn (94
st.), sigldi þá samsumars til háskólans og tók próf í

heimspeki 4. júlí 1882, hætti svo við nám um hríð og var
amtsskrifari á Akureyri, sigldi svo aptur og tók embættis-

próf í lögfræði 29. mai 1891 með 1. einkunn (97 st.), var

skipaður sýslumaður í Vestmanneyjum 3. júlí s. á., en

landritari 28. febrúar 1896 og skrifstofustjóri í stjórnar-

ráði islands 2. marz 1904, en 30. desember 1908 var hon-
um veitt bæjarfógetaembættið í Reykjavík, og tók við þvi

á nýári 1909. Hann hefur setið á |3Íngi síðan 1902 sem
þingmaður Vestmanneyinga. Var skipaður i milHþinga-

nefnd í fátækramálum 18. nóvember 1901 og formaður
hennar 3. janúar 1905 eptir fráfall Páls amtmanns Briems.

Hann var einn hinna íslenzku fulitrúa í sambandslaga-
nefndinni, er skipuð var 30. júli 1907. Var sæmdur ridd-

arakrossi dannebrogsorðunnar 27. janúar 1904, og heið-

ursmerki dannebrogsmanna 8. ágúst 1907. Hann kvænt-
ist 12. mai 1892 Þóru (f. 17. maí^ 1858) Jónsdóttur háyfir-

dómara Péturssonar, þau bl., en kjördóttir þeirra er Póra
dóttir Guðmundar Guðmundssonar héraðslæknis 1 Stykk-

ishólmi (sbr. III, 376).

Aths. Sarnkvæmt nýfengnum upplvsingum hjá stjórnarráð*
inu ("/1—'09) hefur A. C. Baumann (sbr. bis. 189) andazt 56. april 1908.



III. Árnessýsla.

Ilinir gömlu pingstadir í Árnessýslu:

1. Stokkseyri á Eyrarbakka.

2. Sandvík í Flóa.

3. Gaulverjabær í Flóa.

4. Vælugerði 1 Flóa.

5. Hraungerði.

6. Húsatóftir á Skeiðum.

7. Gröf í Hreppum.

8. Núpur í Eystrihrepp.

9. Vatnsleysa í Biskupstungum.

10. Borg í Grímsnesi.

11. Bakkarholt í Ölfusi.

12. Nes í Selvogi.

Héruð þau, sem liggja milli Þjórsár og Sýslusteina

undir Geitahlíð, nefnast nú Árnesþing, eða Árnessýsla.

Er það nú eitt s5'slumannsumdæmi. Fyrrum voru þar ýms
goðorð, stundum mörg, stundum ei utan eitt, og stundum
var Rangárþing þar með, og þó ei ntan eitt goðorð

þær báðar sýslur til samans. Mestu landshöfðingjar bjuggu

þar á fyrri öldum, hvar af næst eftir Oddverja voru með-
al annara:^)

1) Þorvarður Þórarinsson.
Hann er alkunnur af Sturlungu og Árna biskups sögu, og hefur

hans verið áður að nokkru getið i þessu riti. Hann tók sýslu

fyrir wsunnan heiðarw sumarið 1276 (Bisk.s. I, 703) og sat vetur-

inn 1276—77 í Odd« á Rangárvöllum, en ílutti um vorið að Keld-
um og var þar þangaö til hann sigldi um sumarið með Rafni
og Sturlu Pórðarsyni. AÖ Porvarður hafi haft sýslu wfyrir sunn-
an heiðar(( verður liklega svo að skilja, að hann hafi haft Árnes-
þing og Rangárþing til yfirsóknar, og Jón Sigurðsson hj'ggur, að
hann hafi þá haft Múlaþing að auki (ísl. Fornbr.safn I, 664). Pá

14
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Asgrímur Porsteinsson'^) íynv um og eptir 1270-).

er Porvarður var utan farinn hefur Árni biskup liklega komið
pví til leiðar, aö Ásgrimur Porsteinsson fékk syslu fyrir utan

Pjórsá (Árnesping) þvi að biskupi var i nöp við Porvarð. Pe'w

Rafn og Porvarður komu báðir út 1279 og mun Rafn pá hafa

verið settur yfir land allt, og tekiö pá sjáltur sýsluumboð Þor-

varðar, pvi að Árna biskups saga segir, að Ásgrimur hafi haft

með honum hvorttveggja sýslu (þ. e. báðar sýslurnar fyrir sunn-

an og utan f*jórsá (p. e. Árnessýslu og Rangárvallasýslu). Hefur

Rafn Hklega sett hann sem umboðsmann sinn yfir Rangárping

og ef til vilt Skaptafellsping einnig, pví að Ásgrimur hafði par

yfirsókn eptir 1280 (sbr. hér á eptir). Porvarður hefur pví ekki

haft sX'sIuvöld i Arnessýslu lengur en frá 1276 til 1278 eða 1279

i lengsta lagi, pá Ásgrimur til 1285, og pá Eyjólfur son hans.

Porvarður mun hafa verið herraður i pessari utanför. Hann
andaðist í Noregi 1296. Artið hans er 31. marz (Ártíðaskrár dr.

J. P. bls. 72, 74).

1) AsgrimuF Þorsteinsson var son Porsteins Jóns-

sonar í Hvammi í Vatnsdal og Ingunnar Asgrimsdóttur. Móðir

Jóns föður Porsteins var Kolfinna Jörundardóttir Gunnarssonar

og Guðrúnar Porsteinsdóttur rangláts á Grund Einarssonar Ket-

ilssonar Porvaldssonar króks Þórissonar af Espilióli Hámundar-
sonar lieljarskinns. Rróðir Ásgríms var Eyjólfur ofsi, er féll á

Pverárfundi 1255, og pað ár getur Asgrims fyrst, og mun hann

pá hafa verið allungur maður (liklega fæddur 1220—30). í*ótti

liann enginn jafnaðarmaöur og liktist i pvi Eyjólfi bróður sinum.

Var hann fyrst á Norðurlandi, en flutti siðan á Suðurland i skjól

Arna biskups Porlákssonar, og voru peir i fyrstu vinir miklir.

Segir 1 Árna biskups sögu (Risks. I, 716), að Ásgrimur hafi fengið

sýslu fyrir sunnan og utan Pjórsá (p. e. Arnesping og Rangár-

ping) með herra Rafn fyrir fullting og framkvæmd Árna biskups.

I sögunni stendur: »fékk hann með hans (p. e. .\rna biskups) full-

ting og framkvæmd hvárttveggja sýslu firir sunnan [ok] firir utan

Pjórsá með herra Rafnic. Petta liggur pvi beinast við að skilja um
báðar sýslurnar: Arness- og Rangárvalla, og enda jafnvel enn

lengra austur (að Skeiðarársandi?), pvi að svo er að sjá, semAs-
grimur hafi haft einnig völd i Skaptafellssýslu ef til vill i umboði
Hafns) pvi að hann heldur ping i Kirkjubæ á Siðu 1282 (Risks.

1,727). En siðar hófust miklar deilur með honum og biskupi, svo að

biskup bannfærði hann, og segir itarlega frá pví i Árna biskups

sögu. Ásgrimur bjó um hríð á Raugsstöðum og fékk pá jörð

2) Réttara: 1280. Ásgrímur hefir farið suður nokkru eptir

1270, fengið sýsluvöld par um 1277—79 eptir Porvarð, og verið

pví um 6—8 ár sýslumaður i Árnessýslu,
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Eyjólfiir Asgrímsson^) eptir föður sinn um 1274-).

f^TÍr tilstilli bisltups, en virðist liafa hrölilast þaðan, er óvild

hófst milli þeirra, og flutti um 1284 aö TraÖarhoIti (Bisks. I,

735). Hann hefur veriö herraður um 1280. Paö ár kom hann
út hingað með Jóni lögmanni Einarssyni og Loðni lepp, og var

á þingi árið eptir, er Jónsbók var lögtekin. Hann andaðist i

Gröf í Hrunamannahreppi 1. febrúar 1285, og mun þá hafa verið

um sextugt. Árna biskups saga (Bisks. I, 747) segir beinlinis, að
hann hafi dáið ))in festo Brigidæ virginisa (þ. e. 1. febr.), en i

Ártíðaskrá Oddaverja (ísl. Ártíðaskrár bls. 29, 47) er ártið

hans talin 16. mai, nema það sé einhver annar Ásgrimur
Porsteinsson, er ártiðarskráin getur, enda er hann ekki

nefndur þar ))herra<(. En hvernig sem því er varið er frásögn

sögunnar um fráíall Asgrims svo greinileg, að hún verður ekki

rengd. Er þar sagt, að Asgrimur hafi farið i sýslu sína að liðn-

um jólum (1284) og tekið gisting í Gröf, en þar tók hann bana-

sótt sina, og er nákvæmlega lýst sóttarfari hans, sætt hans við

biskup o. s. frv. Par segir og, að um vorið eptir páska (1285)

hafi Ormur Klængsson, er þá bjó í Bræðratungu farið norðurtil

Rafns og beiðzt sýslu þeirrar, er Asgrimur hafði hafl (Bisks. I,

747) og hefur hann verið kominn úr þessari ferð i fardögum, er

hann flutti búferlum að Haukadal. Pað getur því ekki verið rétt,

að ártiðardagur herra Ásgrims sé 16. maí, heldur 1. febrúar.

Hann átti Guðnýju Mánadóttur frá Núpufelli i Eyjafirði, og voru
synir þeirra:

1. Herra Eyjól/iir (sjá hcr á eptir).

2. Máni átti dóttur Páls af Hvalsnesi, eflaust Páls Porsteinsson-

ar af Hvalsnesi, er getur i Sturlungu í fylgd með Gissuri eptir

Flugumýrarbrennu. Var hjónaband það ))með meinumw og
var um það hrið mikil, segir i Bisks. I, 715, (en þar vantar
i textann). Ennfremur voru synir Ásgríms

:

3. Jón. Son hans hefur ef til vill verið Ásgrimur ábóti á Helga-

felli (t 1379 Flateyjarannáll, 1380 Gottskálksannáll).

4. Porsteinn. Hann og Jón bróðir hans tóku prestsvigslu af

Árna biskupi. Tók biskup Porstein litlu eptir dauða föður
hans og lét kenna honum, þangað til hann vigði hann til

prests (Bisks. I. 747). Ekki er þessara bræðra (Jóns og Por-

steins) annarsstaðar frekar getið, svo eg viti. í ættatölubrot-

ÍDu í Melabók (Landn. 1843 bls. 359) eru að eins taldirherra

Eyjólfur og Máni synir herra Ásgrims og Guðnýjar, og hafa

þeir Jón og Porsteinn líklega verið óskilgetnir ogmóðirJóns

1) Eyjólfur Asgrimsson
hefur verið heitinn eptir föðurbróður sinum Eyjólfi Porsteins-

2) Petta f»rtal er skakkt. Á að vera 1285 (sjá hér á undan).
14*
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Rafn Oddsson^) hirðstjóri yfir öllu landinu til 1289.

Erlendur Olafsson hafði þar eptir kongsvald til 1312').

ef lil vill Geirlaug Jónsdóttir af Stokkseyri, sú er Ásgrímur
tók frillutaki og átti barn meö (Bisks. I, 723)

sj'ni ofsa og mun því fæddur skömmu eptir Pverárbardaga (1255),

Hann ílutti með föður sínum suður á land og kvæntist Guðrúnu
Garðsdóttur úr Austfjörðum, en lítt ástúðlegt var hjónaband
peirra og lagði hann lag sitt við aðra konu (Ingibjörgu Jóns-

dóttur af Stokkseyri). Varð af pvi missætt milli hans og Árna
biskups (Bisks. I, 735), því að biskup vandaði um, en Ej'jólfur

skeytti pví engu. Pó sættust peir síðar (1284). Vorið 1285 skip-

aði Rafn Oddsson Eyjólf fyrir sýslu pá, er faðir hans hafði haít

(Árnessýslu), en Ormur Klængsson fékk enga áhej'rn. En pessi

skipun Rafns var að eins til bráðabirgða, pangað til annað ráð

væri fyrir sýslunni séð af Noregi. Hafði Raín pá hirðstjórnar-

völd hér á landi. Hve lengi Eyjólfur hefur haft sÝsluvöId í Ár-

nessýslu veröur ekki séð. 1286 sendi Rafn hann ásamt Jóni lög-

manni Einarssyni og Porláki Narfasyni í Skálholt til að leita

um sættir við Árna biskup (Bisks. 1, 752) og má af pví sjá, að

Eyjólfur heíur pá verið i rðð virðingarmanna og trúnaðarmaður
Rafns. 1299 segja annálar að Ej'jólfur hafi komið úr utanför og

er pá kallaður herra, en 1302 andaðist hann og hefur ekki orðið

gamall maður, liklega ekki eldri en hátt á fimmtugsaldri. Jón

Sigurðsson (ísl. Fornbréfasafn I, 403) hyggur, að hann hafi búið

á Stokkseyri eða par í grennd, og er pað dregið af ummælum
Arna biskups sögu, en pað er auðvitað ágizkun ein, ogað minnsta

kosti mjög óvíst, að hann hafi verið par siðari hluta æfi sinnar.

Um afkomendur hans er ekkert kunnugt þvi að getgátan 1 II,

434 (eptir Jósafat Jónasson) að Valtýr og Pretta-Páll hafi ef til

vill verið synir hans er á veikum likum bN'ggð.

1) Rafn Oddsson. Sjá um hann Sturlungu og Árna
biskups sögu og mörg rit frá síðari tímum. Hann hefur fengið

hirðstjórn yfir öllu íslandi um 1279 (sjá hér áður) og haft Ás-

grim Porsteinsson sem umboðsmann sinn austan Pjórsár, ef til

vill austur að Skeiðarársandi. Rafn andaðist 22. nóv. 1289 og

hafði verið atkvæðamaður mikill.

2) ErlenduF Ölafsson sterki
faðir Hauks lögmanns hefur að likindum haft einhverntíma völd

1 Arnespingi, pótt pess sé ekki beinlínis getið. Hann átti eignir bæði
fyrir vestan og sunnan, og Strönd í Selvogi var t. d. lengi lang-

feögaeign i peirri ætt síðar. Erlendur var alImikiU róstumaður
og átti í miklum málaferlum. Sonur hans annar en Haukur var

Jón á Ferjubakka faðir Flosa prests á Kolbeinsstöðum föður Vig-
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Ýmsir voru og fleiri þar eptir, sem ei verða settir til nokk-

fúsar i Krossholti ættfööur Kolbeinsstaðamanna, en annar son

Flosa var Póröur faðir Odds lepps. Föðurætt Erlends sterka er

ekki kunn, en nokkrar líkur fyrir því, að hann hafi verið kom-
inn i beinan karllegg at Ingólfi Arnarsyni. (Sbr. ýmsar athuga-

semdir um ætt Hauks Erlendssonar í ísl. Ártiðaskrám bls.

236—241). Dr, Jón Porkelsson rektor hefur fyrstur leitast við aÖ
sanna, (i formála fyrir wNokkur blöð úr Hauksbók og brot úr
Guðmundarsögu« bls. IV—VI.), að faðir Erlends sterka haíi verið

Ólafur tottur, er var i Örlygsstaöabardaga með Gissuri Por-

valdssyni, og byggir það á þeirri frásögn Sturlungu (I, 377), að
Ólaíur tottur cr þar nefndur ))mágur Flosa prestsw, og muni það
vera sama sem tengdasonur Flosa prests, því að i fornu máli gat

mágur verið bæði tcngdabróðir, tengdafaöir og teng-dasonur. Nú
er það kunnugt af Landnámu, að móðir herra Erlends Ólafsson-

ar var Valgerður dóttir Flosa prests Bjarnasonar á Baugsstööum,
og með þvi að Landnáma getur ekki nema um tvær systur Val-

gcrðar, er sjá má hverjum giptzt hafa, þá virðist fcngin nokkurn
veginn ábyggileg sönnun fyrir því, að faðir Erlends sterka hafi

verið Olafur tottur, svo framarlega sem orðið ))mágur(( í Sturl-

ungu á íyrgreindum stað er talið = tengdasonur. En það er ein-

mitt alls ekki unnt að fullyröa, að sú skýring sé rétt. Getur al-

veg eins verið, aö Olafur hafi átt systur Flosa prests, og vcrið

þá nokkuð roskinn 1238, en Jón skólameistari hyggur hann þá
ofgamlan til að vera i herferðum. Hvergi veröur séð, hver hafi

verið faðir Ólafs totts, og að hann hafi verið son Pormóðs Guð-
mundssonar Skeiðagoða er vitanlega getgáta, en ekki ósennileg

aö vísu. En verði það ckki talið áreiðanlegt af fyrgreindum stað

i Sturlungu, að Olafur tottur hafi verið tengdason Flosa prests og
faöir Erlends sterka, þá cru langmestar líkur fyrir þvi, að faðir

Erlends hafi verið Ólafiir Soartsson, er ásamt Ólafi tott var í

Orlj'gsstaðabardaga með Gissuri og sömulciðis voru þeir báðir í

bardaganum í Skálholti 2. janúar 1242. Var þá Ólafur Svartsson
fyrir Grimsnesinguni, og mun hann hafa búið á Hömrum, stað-

arbúi (útibúi) frá Skálholti. Son hans var Haukiir og bjó hann
á Hömrum 1264 (Sturl.- II. 261). Var hann með Gissuri jarli þá
er Andréssynir eltu hann að Bræðratungu, og reið á aðra hönd
honuni á flóttanum. Ólafur faöir hans hcfur þá veriö kominn
að Esjubcrgi á Kjalarnesi, og var cinnig í fylgd með Gissuri.

Fór hann með sáttaumleitan milli hans og Póröar Andréssonar
(Sturl, - II, 263). Hefur hann þá verið orðinn allroskinn að aldri.

Bróðir Olafs virðist vcra Loptur Svartsson faðir Helga í Skál á

Siöu, er átti Ásbjörgu Porláksdóttur, systur Árna biskups. Sá
Loptur átti Guðrúnu dóttur Hamra-Finns, þ. e. Finns á Hömrum,
eptirþvi sem eðlilegast er að skilja það, og sést af þessu, að ætt
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urs viss árs, en ei höfðu þeir völdin lengi á hendi i hverj-

um stað, og er þar um sagnafátt, að áreiðanlegt sé^).

þessi er bundin við Hamra. En að mun eldri hefur Lopturver-

ið en Ólafur og fæddur um 1180, en Ólafur líklega 1190—1200.

Svarlur son Lopts, er Ögmundur Helgason lét handhöggva 1252

bjó í Þykkvabæ í Landbroti, og átti þá ungan son, er Porkell liét,

en annar son hans var Oddiir Svartsson, er síðar var prófastur i

Árnesþingi og prestur í Haukadal. Er hann kallaður frændi Árna
biskups i sögu hans, enda munu þeir hafa verið systkinasynir, þvi

að kona Svarts Loptssonar hét Ástríður Guðmundsdóttir, oghef-
ur hún verið systir Porláks föður Árna biskups. Eftir vig Orras-

sona fór Porlákur og börn þeirra Loptssona Helga og Svarts

vestur i sýslur. Oddur prestur Svartsson var enn á lifi 1326, þvi

að það er enginn efi á, að hann er sá, sem getur um i máldaga
Holtskirkju undir EyjafjöIIum það ár (ísl. Fornbréfasafn II, 581),

en óvist er, að hann hafi lifað 1329, (sbr. úrskurðarbréf Guð-
mundar lögmanns Sigurðssonar: Fornbr.safn II, 641—642) enda er

ártalið á þvi bréfi af handahófi sett. Par Tbrs. II, 641) er skakkt,

að séra Oddur hafi dáið 1353, þvi að það ár andaðist Oddur
Svarthöfðason, sem er alt annar maður. Nöfnin Loptur og Svart-

ur eru einkum í ætt Oddaverja, og þykir mér þvi likast, að Loptur
Svartsson hafi af þeirri ætt verið. Eg þori að visu ekki að full-

yrða, að hann hafi verið bróðir Olafs Svartssonar á Hömrum,
en sennilegt hygg eg það. Bróðir Guðrúnar Hamra-Finnsdóttur
konu Lopts var Bjarni (eða Björn) faðir Póru, er Pormóður á

Gufunesi átti faðir Svarts (Bisks I, 679). Pessi Pormóður áGufu-
nesi er eflaust sá Pormóður Svartsson, sem nefndur er í Gufu-
nesmáldaga um veiði í Elliðaám frá 1235. (Fbrs. I, 511—513).

Svartur son Pormóös og Árni biskup son Helga Loptssonar hafa

þá verið þremenningar að frændsemi. Að Pormóður hafi verið

bróðir Lopts Svartssonar er nokkuð hæpið, þvi að hann er kvæntur
bróðurdóttur Guðrúnar konu Lopts, en staðist gæti það á þann
hátt, að Loptur hafi verið eldri miklu og ekki sammæðra við

þá Pormóð og Ólaf. Er þá bæði Hauks og Porraóðs nafnið kom-
ið i þessa Svartsætt. En það er vist litill vafi á þvi, að Haukur
lögmaður Erlendsson hafi verið af Ingólfi Arnarsyni kominn, að
likindum i beinan karllegg. Hauksnafnið er i Ingólfsættinni, þvi

að Þorkell dótturson Porsteins Ingólfssonar var föðurfaðir Hauks
Ketilssonar, raóðurföður Snorra lögsögumanns Húnbogasonar.
Hafi Haukur lögraaður verið sonarson Ólafs Svartssonar hefur
hann borið naín Hauks Ólafssonar föðurbróður síns. Er nú ann-

1) Ivar Jónsson Hólmur.
Framætt hans er ókunn, en hann var kvæntur Astu Klængs-

dóttur Teitssonar lögsöguraanns bróður Gissurar jarls Porvalds-
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Það er gáta, að Arni Pórðarson^), sem Smiður lét drepa

að tveggja, að Svartur faöir Ólafs og Pormóðs (og Lopts) hefur

verið son Pormóðs Skeiðagoða, og i beinan Itarllegg frá Ingólfi,

eða Svartur þessi hefur verið dótturson Pormóðs og sami mað-
ur og sá Sifartiir son Eyjólfs Óblauðssonar, bróðir Atla á Gufunesi,

er getur um i Sturlungu - I, 235 um 1216. Með pvi að þeir bræö-
ur Svartur og Atli (^og Eirikur) voru um það skeið á Gufunesi og

Atli tók þar þá við búinu, liggur næst að ætla, að Pormóður á

Gufunesi hafi verið son þessa Svarts Eyiólíssonar, er vel gæti

einnig verið faðir Ólafs Svartssonar, en siður Lopts Svartssonar.

Eg þj'kist sannfærður um, að Pormóður Svartsson á Gufunesi

hafi verið af ætt Ingólfs, og með þvi að Ólafur Svartsson er á

siðari árum að minsta kosti þar i grendinni (á Esjubergi) gæti

bent á, að óðul þeirra hafi verið i Kjalarnesþingi, enda mun
Haukur lögmaður hafa átt eignir þar syðra. Eg hef látið þessa

hér getið, aðeins til athugunar fyrir þá, sem ekki þykjast fyllilega

sannfærðir um af orðum Sturlungu, að Ólafur tottur Flosamágur

hafi verið faðir Erlends sterka. Pá er Haukur ritaði Landnámu
sina, hefur hann hvergi rakið föðurætt sina í karllegg, talið hana

fullkunna, eins og hún hefur vitanlega þá verið, enda má geta

nærri, aö honum hefur verið um hana kunnugt.

sonar. Móðir Ástu var Porgerður Þorláksdóttir, systir Árna biskups

(Bisks. I, 680) og var hún siðari kona Klængs, en fyrri kona haus

var Asta Andrésdóttir Sæmundssonar frá Odda Jónssonar, syst-

ir Andréssona, og var hún enn á lifi 1264, er bræður hennar eltu

Gissur jarl að Bræðratungu, heimili þeirra Klængs og Astu(SturI.-

II, 261—262). Litlu siðar mun Ásta hafa andazt og Klængur
kvænzt aptur. Er þvi Ásta dóttir hans, sem heitin hefur verið ept-

ir fyrri konu hans, ekki fædd fyr en litlu fyrir eða um 1270, og

hefur liklega ekki gipzt fyr en um eða eptir 1290. Munívarraaður
hennar hafa verið eldri nokkru. Mun hann vera sá ívar Jóns-

son, sem nefndur er umboðsmaður Viðeyjarklausturs i bréfi

Runólfs ábóta Styrkárssonar í Viðey um osttoll til klaustursins

(ísl. Fornbrs. II, 194—195), og er það bréf árfært til 1280 eða þar

um bil, en mun vera yngra t. d. frá þvi um 1290 eða jafnvel frá

siöustu árum Runólfs ábóta, en hann andaöist 1299. I Konungs-
annál er getið útkomu ívars Hólms Jónssonar með kongsbréfum
1307. (G. Storm ísl. Ann. bls. 149) og 1312 geta annálar og Laur-

entiussaga (Bisks. 1, 825, 886) um útkomu herra ívars Hólms. Hef-

ur hann þá oröið riddari kringum 1310, eða eptir erindarekstur

1) Arni ÞÖPðaFSon
hirðstjóri mun naumast hafa haít sýsluvöld í Arnesþingi. SmiÖ-
ur Andrésson lét taka hann aí lifi i Lambey 18. júní 1361, frem-
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1361, hafi haldið Rangár- og Árnesþing, og máske bróðir

sinn hér á landi 1307, Eptir þetta er ívars Hólms ekki getið, því

að það er rangt, sem stendur í athugasemd viö hiröstjóraannál

Jóns Halldórssonar (Safn til s. ísl. H, 619), að ívar hafi oröid

kanzlari 1314, þvi aö þaö var Norðmaöurinn ívar Ólafsson, er

kanzlari varð það ár. Dr. Jón Porkelsson (Fornbrs. HI, 690)

hyggur, að ívar og þeir Hólmarnir hafi ef til vill fengið lcenning-

arnafn sitt af Hólmi á Rosmhvalanesi, en það er dálitið vafasamt,

hvort ívar Hólmur hefur verið islenzkur eða norslíur. ívars

Hólms er getið i Hákonarsögu. Var hann i bardaganum i Osló

1240 og síðar með Hákoni konungi i herferð hans vestur um haf,

og andast skyndilega i þeirri ferð nálægt Mikaelsmessu 1263. Pað
er litill vafi á, að sá ívar Hólmur hefur verið norskur, og gæti

hann verið föðurbróðir herra ívars Jónssonar Hólms. Um þetta

verður þó ekkert sagt með fullri vissu. Hólmarnir áttu eignir

um Suðurnes og er ekki óliklegt, að ívar hólmur hinn eldri hafi

haft hirðstjórnarvald hér um tíma.

ívar Vigfússon Hólmup
sá er kom út raeð Gjrð biskupi 1352 og hafði þá fengið sýslu

frá Pjórsá austan (þ. e. Árnessýslu) og um alla Yestfirði, hj'gg eg,

að hafi verið fremur dóttursonur herra ívars Jónssonar Hólms,

en sonarsonur hans, þótt svo hafi venjulegast verið talið, (1, 162),

sbr. um þetta hér áður III, B. bls. 306—307. Dr. Jón Porkelsson

hefur getið þess til (Ártiðaskrár bls. 258), að móðir ívars Vig-

fússonar Hólms hafi verið Halla Jónssdóttir sú sem nefnd er i

Strandarmáldaga i Selvogi (Fornbrs. IV, 101) og sá máldagi sé

frá 1360—1370, en Halla muni hafa verið dóttir Jóns á Ferjubakka

Erlendssonar sterka, og þannig hafi Strönd komizt i ætt þeirra

Hólraanna. En þetta styður einraitt getgátu mína (III, 306—307)

um, að ívar hafi verið son Vigtúsar hirðstjóra Jónssonar á Ferju-

bakka Erlendssonar og dótturson herra ívars Jónssonar Hólms,

en Halla Jónsdóttir þá systir Vigfúsar liirðstjóra. Við það
sem sagt er III 306—307 raætti þá bæta, að Vigfúsarnafn-

ið er i ætt Erlends sterka, þvi að Vigfiis Flosason í Kross-

holti var sonarson Jóns Erlendssonar og gæli þvi borið nafn Vig-

fúsar Jónssonar hirðstjóra föðurbróður sins, er andaðist 1370.

Annars verður ekkert um þetta full^Tt með óí/g'(//andí vissu. ívars

Vigfússonar Hólms er opt getið í annálum frá 1352—1371, að hann
andaðist. (Sjá ura hann II, 257, III, 306—307 og bls. 87, 89hérad
fraraan.). Sonur hans og Margrétar Össurardóttur

ur en 1362, þvi að annála greinir á um árið, hvenær vig Árna
og Grundarbardagi hafi verið (sbr. Ártíðaskrár bls. 163—164).

Árni hirðstjóri hefur verið talinn bróðir Grundar-Helgu (II, 153

—144), en þau hafa að minnsta kosti ekki verið samfeðra, þvi

að sú ættfærsla Jósafats Jónassonar raun rétt, að Helga hafi



209

hans hafi verið Skúli Pórðarson^) sem og svo meinast að

hafi haldið téðar sj'slur um 1340, þó er það allt óvíst.

Þessi Skúh kom út 1368 með sýslu, hygg eg hann hafi

haft Árnesþing, eða SunnlendingaQórðung og veit eg ei

víst, hvort hann á heldur að teljast með hirðstjórum eða

sýslumönnum, en sjsla kongs var þá sama sem hirðstjórn,

yfir parti meiri eða minni af landinu. Skúli fór utan á-

samt Þorgauti hirðstjóra 1373. 1377 hvarf Austfjarðaskip-

Vigfús ívarsson Hólmup
hirðstjóri frá þvi um 1399—1415, dó um 1419 (sbr. bls. 89 hér áö-

ur), var mikilsháltar maöur og er viða viö getið. Hann var

kvæntur norskri konu Guðríði dóttur Ingimundar Óþyrmissonar

af Rogalandi í Xoregi og Hólmfriðar Önundardóttur. Guðríður

var enn á lífi 1433 og gefur þá Klausturhóla i Grimsnesi fyrir

sál Vigfúsar manns sins og Erlends sonar sins. Bréfið gert í

Brautarholti 16. apríl (Fbrs. IV, 530—531). Sjá meðal annars um.

Vigfús hirðstjóra og börn hans I, 161—163 og víðar hér í þessit

riti, einnig Hirðstjóraannál , Safn til s. ísl. II, 635—640, Artíða-

skrár J. P. bls. 180, 258-259 o. fl.

verið Björnsdóttir Loptssonar Hálfdanarsonar frá Keldum Sæ-

mundssonar frá Odda (II, 488—491). En hinsvegar er naumast

ástæða til að efast um, að ættfærslan í Pórðar sögu hreðu í

Vatnshyrnu sé rétt: að Arni hirðstjóri hafi verið son Pórðar Kol-

beinssonar Þórðarsonar kakala (sbr. II, 153—154). Dóttir Arna

hefur eflaust verið Ingileif kona Jóns Hákonarsonar í Viðidals-

tungu (I, 153, 449). Pórður Kolbeinsson, sá er andast 1331 (Skál-

holtsannáll) gæti verið faðir Árna hirðstjóra, og sá hinn sami,

er 1310 vegur Karlamagnús Magnússon að líkindum i hefnd fyrir

vig herra Kolbeins Bjarnasonar (auðkýlings) árið áður (Gott-

skálksannáll), en vera má samt, að sá Pórður sé sonur herra

Kolbeins og hafi þar heínt föður síns. Þórður Kolbeinsson faðir

Árna gat t. d. verið stjúpfaðir Grundar-Helgu, og Jón Hákonar-
son i Víðidalstungu dótturmaður Árna þannig orðið eigandi að

hálfri Grund, er hann seldi 2. febr. 1398 (Fbrs. 111,623—624), sbr.

II, 153.

1) Skúli var alls ekki bróðir Árna Pórðarsonar, heldur son

Pórðar Flosasonar og bróðir Odds lögmanns lepps. Skúli mun
ekki hafa haft sýslu syðra heldur á Vesturlandi. Hann drukkn-
aði á leið frá Noregi út hingað ura 1375. Sjá frekar um hann
II. B. bls. 259—260.
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ið, þar á var Skúli Þórðarson, Jón Teitsson, Kolgrímur

Kárason og margir aðrir.^)

Björn Þorleifsson ríki.

(Sjá um hann við Dalasjslu). Þá Björn tók undir sig

Skálholt eptir 1450, mun hann og liafa haldið Arnesþing,

eins eptir það hann tók hirðstjórn 1457; þó hélt hann
þar sína umboðsmenn, meðal hverra var:

Erlendur Brandsson,

sem sjá má af dómi hans:

Öllum mönnum, sem þetta bréf sjá eður heyra send-

um vér Jón Kolbeinsson, Sigurður Jónsson, Arnór Stein-

dórsson, Jónas Bjarnason, Magnús Þorláksson, Brynjólfur

Jónsson, Jón Hinriksson, Ásbjörn Sigmundsson, Halldór

Ciíslason, Gunnar Erlendsson, Gísli Vigfússon og Páll And-

résson kveðju guðs og sína, kunnugt gerandi, að Anno
domini 1459, vorum við í dóm nefndir af Erlendi Brands-

syni, er*þá hafði fullt og löglegt umboð af Birni Þorleifs-

syni hirðstjóra fyrir sunnan og austan á íslandi, yfir sýslu

í Árnesi, til að dæma á millum Erlends Brandssonar og

Nikulásar Jónssonar. í fyrstu kærði Erlendur til Niku-

lásar, að hann hefði slegið hann þau högg með vopnum
sínum, svo hann fékk lemstur af hvöriu höggi etc. etc^).

1) Það mun réttara, aö Skúli hafl farizt 1375, eins og Gott-

skálksannáll telur, en áreiðanleg frétt um skiptapann hefir ekki

komið hingað til lands f^'r en 1377 (sbr. II, 260).

2) Dómur pessi er prentaður i ísl. Fornbr.s. V, 187—189

uppkveðinn 20. júlí i Hraungerði, en bréfið ritað í Asi í Holtum
14. nóv s. á. (1459). Um Erlend pennan er fremur litið kunnugt,

en hann mun vera sá Erlendur Brandsson, er tekur við staðar-

forráðum i Hólum (Hrepphólum) í Hrunamannahreppi af Sæ-

mundi Jónssyni 1444 (ísl. Fornbr.s. IV, 662) og 2. júlí 1459 er

hann einn dómsmanna á Þingvelli, er Björn Þorleifsson lét dæma
Teit Gunnlaugsson slíj'^Idan að hylla Kristján konung hinn 1.

(Fbrs. V, 185—186). Hann var og einn peirra manna, er mest

hark gerðu að Ólafi biskupi Rögnvaldssyni á alpingi 30. júni

1481 með Rafni lögmanni Brandssyni o. fl. (Fbrs. VI, 379—381).

Síðast getur hans við kaupsamning á Egilsstððum i Flóa 11-

tebrúar 1487 (Fbrs. VI, 589—590), og hefur hann pá hlotið að

vera allhniginn að aldri. Er hann par fyrstur kaupvotta. Hann
virðist hafa verið uppivöðsluraaður.
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Ólafur Loptsson.

Faðir: Loptur ríki Guttormsson, Örnólfssonar sjá Vaðla-

þing.

Móðir: Krislín Oddsdóttir frilla Lopts.^)

Kona: Guðrún dóttir Rafns lögmanns Guðmundssonar.

Börn: A. Jón sj'slumaður (sjá síðar).

B. Þorgeir í Ögri, átti Ólöfu dóttur sira Þórar-

ins á Ósi Sigurðssonar (sjá Dalasj'slu), þ. b.:

a. Guðfinna kona Asgeirs Árnasonar (sjá

ísaQarðarsj'slu. NB. Aðrar ættartölubæk-

ur nefna ekki þessa Guðfinnu dóttur Þor-

geirs í Ögri, konu Asgeirs Arnasonar,

heldur Guðnýju dóttur eða sonardóttur

Hákonar Gissurarsonar galla, sjá Vaðla-

þing)^).

b. Erlingur, hans son:

aa. Jón undir Skálmarnessmúla^) átti

Ingibjörgu Arnadóttur; þ. b.:

aaa. Ingibjörg.

bbb. Ingunn.

c. Halldór (sjá Snæfellsness^'slu)^).

C. Margrét, átti Hvassafells-Bjarna Ólafsson^)

1) Pað er nokkuð efamál, hvort Kristin liefur veriö móðir
Olafs, sbr. II, 554 )i. m.

2) Pessi ættfærsla er öU skökk hjá Boga. Porgeir hefur

ekki verið sonur Ólafs Loptssonar né faðir Guðfinnu konu Ás-

geirs Árnasonar. Sjá rækilegar um þetta hér áður I, 158; II, 478,

495, og vísast lil pess.

3) Pað er vafasamt, að Erlingur faðir Jóns hafi verið Por-

geirsson, sbr. II, 495 n. m.

4) Ura Halldór sýslumann Þorgeirsson sjá III, 16—17. Pað
errangt, að hann hafi verið son Þorgeirs Ólafssonar. Til viðbót-

ar því sem sagt er um Halldór sýslumann III, 16—17, má geta þess

að hann bjó um og eptir 1500 í Kalmannstungu, og gefur meðal
annars Porgerði dóttur sinni alla jörðina Jörfa í Krossholtssókn.

Er það bréf gert i wKalmannstungu undir Jöklura<( 26. janúar
1512 (Fbrs. VIII, 364—365).

5) Bjarni var Ólason, Bjarnasonar og Þóru Sturludóttur.

Kaupmáli Bjarna og Margrétar var 1461. Son þeirra var Ólafur,
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1471. Hann komst í mál við Olaf biskup

Rögnvaldsson, um eða eptir 1480, og hafði

biskup loks af honum aleigu hans 1492, með
tilstyrk hirðstjórans Ambrosíusar Illequod,

var þó máli Margrétar áður frá tekinn. Rand-

íður var ekki dóttir Margrétar (sjá Vaðla-

þing og Húnavatnsþing). [Síra Eyjólfur

Jónsson á Völlum segir, að son Ólafs Lopts-

sonarhafi verið Hvassafells-Bjarni^). Hann
átti Hvassafell, Þverá i FZjjaíirði og Þverá í

Fnjóskadal (það held eg vilt)].

Ekki hef eg fullvissu, en öll líkindi eru til, að Ólafur

hafi gerzt um hríð umboðsmaður Björns ríka 1 Arnessýslu

fyrir 1460, en óvíst hvað lengi. Hann tjáist að hafa dá-

ið 1460.-)

er fær kvittunarbréf frá Gottskálki biskupi 21. sept. 1499 fyrir að

hata grafiö föður sinn i Miklagarðskirkju og móður sína i

Hvassafellskirkju bæði i forboði (banni) biskups (Fbrs. VII, 438.

—439).

1) Petta er vitanlega gersaralega rangt.

2) Olafs Loptssonar er fjTst getið í bréfi gerðu á Möðru-
völlum í Eyjafirði 8.-9. sept. 1424 (Fbrs. lY, 317—319). Því næst

getur hans í 12 manna dómi útnefndum á Porkelshóli í Víðidal

af Rafni lögmanni Guðmundssyni 31. okt. 1426(Fbrs. IV, 339—340).
Næst er hans getið við bréf í Saurbæ i Eyjafirði 6. júni 1432

(Fbrs. IV, 500—501). Hann er við skiptagerning á Möðruvöllum
eptir föður sinn að likindum s. á. (1432: Fbrs. IV, 519-520). 26.

janúar 1437 er hann fyrstur kaupvotta við jarðasðlu að Grenjað-

arstöðum (Fbrs. IV, 564—566). 1449 er hann staðarhaldari á Helga-

stöðum, og selur þá 19. febr. pað ár Asgrimi Jónssyni með sam-

þykki Guðrúnar konu sinnar jarðirnar Tjörn og Haíralæk í Að-

aldal fyrir Lundarbrekku i Bárðardal (Fbrs. IV, 756—758). Hann
lenti í deilu við síra Porkel Guðbjartsson i Laufási út af töku á

jörö sira Porkels Lundarbrekku i Bárðardal og ððru ráni, að
þvi er virðist, og var Olafur bannfærður. Bréf um það frá Gott-

skálki biskupi eldra til séra Porkels um 1450 eða nálægt þvi (Fbrs.

V, 74—75) og annað til Ólafs um sama (Fbrs. V, 77—78.). Vita

menn ekki hvernig þvi máli hefur lokið. Hetur kaup hans á

Lundarbrekku liklega verið ógilt, og Asgrimur ekki haft leyfi

til að selja. Er ekki óliklegt, að Ásgrímur hafi verið náfrændi

sira Porkels, að þeir hafi t. d. verið bræðrasynir. 12. maí 1457
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Jón Ólafsson.

Faðir: Ólafur sýslumaður Loptsson nýnefndur.

Móðir: Guðrún dóttir Rafns lögmanns Guðmundssonar.

Kona: Ingibjörg dóttir Eiríks Snjólfssonar, eða þó

heldur dóttir Eiríks Bjarnasonar, Sumarliðq-

sonar (sjá Múlaþing)').

Barn: A. Toríi s^'slumaður (sjá hér síðar).

Jón hefur fyrst tekið ÁrnessS'slu í umboði Björns ríka

nálægt 1460; löngu áður var þó Jón giptur. 1457 gaf Jón

föður sinn Ólaf, og móður sina Guðrúnu Rafnsdóttur kvitt

um allan arf eptir þau.

1465 keypti hann Stokkseyri af Sigríði Arnadóttur,

en bjó sjálfur í Klofa á Landi og hafði Árnessx'slu.

1471 þá Krossreiðardómur fram fór, var hann þar

enn sýslumaður, og fram til 1480 meina eg hann hafi

haldið þessa sýslu.

Jón var auðugur og talinn með höfðingjum í sinni

tið, þótti stórlengur og fégjarn. Hann var orðinn sý^slu-

maður 1466, þegar Oddur lögmaður Ásmundsson tók eið

aí Sigríði Árnadóltur, að hún hefði fengið Jóni sj'slumanni

Ólafssyni háifa jörðina Klofa, sem sonur hennar Árni Sæ-

virðist Ólafur vera á Vidimýri í Skagafirði, og gefur Jón sonur
hans þar foreldra sína kvitta fyrir föður- og móðurarfi sinum.

Er bréf um pað gert í Reykjahlíð 29. ágúst s. á. (Fbrs. V, 155

—

156), og er Jón par staddur pá, Virðist Ólafur hafa búið þar

lengstura. Hann hefur dáið um 1458, því aö Margrét Ólafsdóttir

sj'stir Jóns gefur hann kvittan um allan föðurart sinn, og eru

þau þá bæði stödd í Reykjahlíð, en kvittunarbréfið gert í Skarði

á Landi 24. nóvember 1459. Engar líkur eru til þess, aö ólafur

hafi haft nokkurt sýslu-umboð syðra fyrir Björn Porleifsson, og
það má telja víst, að svo hefur ekki verið. Petta er að eins á-

gizkun ein hjá Boga.

1) Petta er allt skakkt. Ingibjörg kona Jóns sýslumanns
var dóttir Eiríks í Skarði á Landi (á lífi 1438) Krákssonar hins
gamla i Skarði, sem enn er á lífi 1423, Jónssonar, og hyggur dr,

Jón Þorkelsson yngri (Ártiðaskrár bls. 228) að hann hafi verið
kominn af Skógamönnum. En misritun eða misminni er það
hiá honum, að Guörún dóttir Eiríks Krákssonar hafi átt Ólaf
í^optsson.
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mundsson hefði deilt til; var þar um þingað á Stærri-

vöUumi).

Faðir:

Móðir

:

Kona:

Börn

:

Torfi Jónsson.

Jón sýslumaður nSnefndur Ólafsson.

Ingibjörg dóttir Eiriks í Ási^) Snjólfssonar.

Helga dóttir Guðna s^slumanns í Ögri og á

Kirkjubóli í Langadal (sjá Dalasj'slu). Helga

lifði 15443).

A. Þorsteinn í Hjörsey (hverja hann erfði eptir

móður sína, því Hjörsey var Helgu heiman-

mundur ásamt öðru), Þorsteinn hafði um
hríð Mýras^slu^), átti Þorgerði dóttur

Sturlu Magnússonar, systur Jóns föður Elín-

ar fyrri konu Magnúsar sjslumanns frá Sval-

barði (sjá Barðaslrandarsýslu); börn:

a. Ingibjörg dó 1606, átti Þormóð í Bræðra-

tungu Asmundsson, Lýtingssonar (sjá

síðar); böm:

1) Fbrs. V, 463—464. Jón mun fæddur um 1420—1425 og

kemur fyrst við bréfáHólum 4. sept. 1449(Fbrs. V, 27—28). Vorid

1457 er hann kvæntur og kominn suður að Kloía á Landi, hefur

liklega kvænzt skömmu eptir 1450. 1467 er hann ráösmaður i

Skálholti og gefa pau hjón pá jöröina Sandlæk í E\'strilirepp

fjTÍr sálu Eiriks lieitins sonar síns. Brét um pað gert i Skál-

hoHi8.janúar(1467) Fbrs. V, 470—471. í Krossreiðardóm Erlends

sýslumanns Erlendssonar í Lambej' 9.—10. september 1471 (Fbrs.

V, 636—642) er Jón bóndi Ólafsson kallaður sýslumaður í Árnes-

pingi, en dómar hans par eru nú ekki kunnir. Eptir 1471 er

Jóns sýslumanns ekki getið i bréfum, pvi að hann mun alls ekki

vera sá Jón Ólafsson, sem er einn dómsmanna á Hhðarenda 25.

janúar 1472 (Fbrs. V, 655), pví að pá mundi hann talinn fyrstur,

en ekki meðal hinna síðustu. Það er pvi naumast rétt hjá Boga,

að liann hafi verið sýslumaður frara undir 1480, pótt ekkert verði

sagt um pað með vissu, hvenær hann hafi dáið.

2) Á að vera: Eiríks Krákssonar, sjá hér á undan.

3) Helga dó í Klofa, áttræð að aldri, segir í ættatölubók Lbs.

199 4í£. Hún mun pvi vera fædd á árunum 1465—1470.

4) Sbr. IH, 325.
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aa. Síra Asmundur í Hvammi í Norð-

urárdal,

bb. Síra Jón á Breiðabólsstað og Helga-

felli.

cc. Síra Gísli dó í bólu 1606.

dd. Einar.

ee. Kristín.

ÍT. Katrín.

gg. Þorgerður.

hh. Jón, laungetinn, prestur.

b. Guðrún seinni kona Halls sj'slumanns í

Hjörsey, Ólafssonar prests (sjá Mýra-

sS'slu); börn

:

aa. Sesselja.

bb. Þórdís.

cc. Sigríður^).

c. Arndís Þorsteinsdóttir átti Ögmund Halls-

son^); börn:

aa. Torfi á Leirá.

bb. Sturla.

cc. Sigurður í Bjarnarhöfn.

dd. Hallur lögréttumaður á Hrísum.

ee. Oddur.

ff. Þorgerður.

gg. Ingibjörg.

hh. Snorri^).

d. Þóra Þorsteinsdóttir fyrri kona Jóns á

Svarfhóli Ólafssonar*), ei lifðu börn

þeirra.

e. Sigríður Þorsteinsdóttir átti Ólaf í Fagra-

dal, son síra Ólafs Guðmundssonar í

Hjarðarholti ; börn : ^)

1) Sjá um pessi börn nánar; III, 334—336.

2) Ógmundur var sonur Halls sýslumanns Ólafssonar i

Hjörtsey og f. k. hans Sesselju Guömundsdóttur (III, 326—334).

3) Um börn þeirra sjá nánar III, 333—334.

4) Sbr. II, 329.

5) Sbr. II, 343—34-1.
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aa. Torfi.

bb. Þorsteinn.

cc. Þorsteinn yngri.

dd. Björn.

ee. Halldóra.

ff. Guðlaug.

gg. Ingiríður.

f. Sigríður önnur Þorsteinsdóttir, átti fyr

Jón son Erlends lögmanns Þorvarðs-

sonar, síðar Ara Ormsson Guðniunds-

sonar, Andréssonar, barnlaus með báð-

um^).

B. Eiríkur Torfason sj'slumaður 1528, átti Ingi-

gerði Tómasdóttur^); börn:

a. Guðni í Klofa, átti Oddbjörgu dóttur síra

Jóns ráðsmanns í Skáiholti 1550, Bjarna-

sonar á Breiðabólsstað eystra^); börn:

aa. Eiríkur í iMiðey*).

bb. Páll^).

1) Sigriður átti eitt barn rnilli manna, það dó ungt. Með
Ara siðari raanni sinum átti hún 4 börn, en þau komust ekki á

legg. Ari átti hálft Svignaskarð, en Sigríður 1 hundrað hundraða
1 jörðum. Fé þeirra eyddist.

2) Eirikur bjó i Klofa, átti þar að auki Hellur, Eskiholt og

Skarð. Ingigerður kona hans var ættuð úr Landej'jum,

3) Móðir Oddbjargar var Sigriður BjarnadóttirPorieifssonar

og hafði hún áður átt Kolbein á Kotferju Einarsson Sigurðs-

sonar og skilið við hann. Hún var systir sammæðra Höllu

Halldórsdóttur, móður Sveins prófasts Símonarsonar i Holti.

4) Eiríkur bjó i Miðfelli í Ytrihrepp. Svo segir í ætta-

tölubókinni Lbs. 199 4}^. Hann átti Kristinu Gisladóttur sýslu-

manns Sveinssonar. Hann og Sigurður bróðir hans seldu Há-

koni Árnasjni Klofa. Börn hans og Kristinar

a. GisH.

b. Guðni.

c. Halldór.

d. Erlendur.

e. Póra.

5) Páll átti Höllu Sæmundsdóttur Eyjólfssonar og Margrétar

Gísladóttur. Sæmundur var bróðir Guðmundar á Hofi, þ. b.:

a. Jón.
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cc. Sigríður^).

b. Oddbjörg.

c. Guðrún.

d. Kristín átti Svein Arnbjarnarson.

1) Sigríður átti Jón Porleifsson Asmundssonar og Kristínar

Vigfúsdóttur, þ. b.:

a. Vigfús.

b. Pórarinn.

c. Kristin.

Enn voru börn Guðna Eiríkssonar í Klofa og Oddbjargar:

dd. Sigurður átti Puriði Eirílcsdóttur frá Keld-

um Björnssonar og Pórunnar Snæbjarnar-

dóttur þ. b. 1, þar á meðal Örnólfur.

ee. Jón varð manni að skaða og þvi gerður út-

lægur, var siðar lengi i Noregi. Laundótt-

ir hans Manga (Margrét) giptist Jóni Er-

lendssyni í Helgafellssveit, þ. b.: Halldór,

Gisli, Guðrún, Engilráð.

íT. Helga átti Einar Oddleifsson Brynjólfsson-

ar og Matthildar Einarsdóttur, þ. b.:

aa) Guðni.

bb; Einar.

cc) Málfríður.

dd) Sigríður, s. m. hennar Jón Jónsson

norðlenzkur þ. b. Einar.

gg. Porbjörg átti Olaf Arnþórsson á Miðnesi

bróður séra Eyjólfs í Görðum á Akranesi,

þ. b.:

aa) Guðni.

bb) Sveinn.

cc) Póra.

dd) Sigriður.

ee) Oddbjörg.

ÍT) Puríður.

gg) Kolflnna.

hh. Ingigeröur átti séra Nikulás i Hítarnesi

Narfason prests Nikulássonar og Bóthildar

Nikulásdóttur, þ. b.:

aa) Jón prestur i Hitarnesi, drukknaði í

fiskiróðri úr Hitarnesshólmi með Finni

bróður sínum vorið 1640, voru tveir

einir á bát.

bb) Finnur drukknaði tvitugur með síra

Jóni bróður sínum.

cc) Oddbjörg (líkl. réttara en Oddfríður)

15
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b. Jóii í Skarði á Landi^); börn:

átti Guðmund Ólafsson prests á Kvenna-
brekku Brandssonar, þ. b. Nikulás

prestur i Flatey o. tl. sbr. II, 282.

dd) Bóthildur átti Finn Jónsson prests á

Melum Finnssonar ogbörn sbr. II, 354.

ii. Valgeröur átti Pétur Narfason á Miðhrauni,

bróður séra Nikulásar, er átti Ingigeröi

systur hennar, þ. b.:

aa) Guðni dó fulltíða, bl,

bb) Nikulás átti Guðriði Pálsdóttur frá

Hauguni,

cc) Narfi átti Ragnhildi .lónsdóttur.

dd) Jón á Miðhrauni, tvíkvæntur.

ee) Bóthildur.

íT) Gisli á Gerðubergi i Eyjahrepp.

kk. Valgerður önnur átti Porstein Narfason

skipasmið, bróður séra Nikulásar og Pét-

urs, þ. b.:

aa) Jófríður.

bb) Kristin átti Jón eldra son Marteins

Arasonar og Vigdisar Torfadóttur og

eru þaðan ættir.

cc) Oddbjörg.

dd) Guðrún.

1) Jón i Skarði átti Guðrúnu Brynjólfsdóttur prests i Odda
Halldórssonar i Tungufelli Brynjólfssonar. Hún dó við græðslu

1594, þ. b.:

a. Brynjólfur i Skarði álti fyr Valgerði Gisladóttur sýslumanns
í Miðfelli Sveinssonar, þ. b.:

aa. Gisli lögréttumaður i Ölvaðsholli átti Vigdisi Sæmunds-
dóttur Ej'jólfssonar, bróðurdótlur Guðmundar á Hofi, þ. b.:

aaa. Sveinn á .\rmóti i Flóa fyrri maður Hallfriðar

Snorradóttur frá Hæringsstöðum Jónssonar, þeirra

son Runólfur lögréttumaður á Stafnesi föðurfaðir

Guðna sýslumanns Sigurðssonar í Kirkjuvogi, sbr.

hér áður bls. 135, 158— 165. Er frá Runólfi Sveins-

syni kominn mikill ættbálkur (Sandgerðisætt).

bbb. Jón á Hæringsstöðum átti Helgu ()rnólfsdóttur, ekkju

Snorra Jónssonar á Hæringsstööum og mun son

þeirra hafa verið Örnólfur á Pórustöðum í Ölfusi,

en s. k. börn Jóns hafa verið

:

a) Helga átti Pórólf Guðmundsson lögréttumann
i Vorsabæ í Flóa og mörg börn, sem fjðlmennar

ættir eru frá komnar.
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aa. Erlendur^).

b) Bóthildur átti Gunnlaug á Þúfu i Olfusi Andrés-

son lögréttumanns á Kröggólfsstööum Finnboga-

sonar, p. b.:

aa) Halldór 1 Sogni í Ölfusi átti Sigriði Póröar-

dóttur ráösmanns í Háfi Póröarsonar (sbr.

ni, 149—150).

bb) Anna, átti fyr Eirik Brynjólfsson á Púfu og

börn (sjá hér síðar) en siðar Odd á I'úfu

Porsteinsson frá Núpum Jónssonar, Eysteins-

sonar, peirra son:

X Björn á Púfu átti Guðrúnu Ej'jólfsdóttur

frá Kröggólfsstöðum Jónssonar, bróður-

dóttur séra Engilberts í Saurbæ og mörg
bðrn. Eitt barna peirra var Oddur á Púfu,

er átti Jórunni Magnúsdóttur, systur Gisla

skólakennara og mörg börn. Er sá ætt-

leggur fjölmennur.

cc) Margrét var s. k. Narfa Einarssonar i Efsta-

dal (sbr. bls. 4—6 n. ra. hér að traman; peirra

aíkomendur par taldir). S. m. Margrétar Jón

í Eístadal Jónsson frá Látalæti á Landi Jóns-

sonar og Guðriðar Gisladóttur, systur Ólaís

biskups. Hann bjó siðast í Ondverðarnesi,

pau bl.

dd) Sigriður átti Grim Hálfdanarson á Kotferju

og börn (sjá hér síðar).

S. k. Brynjóifs Jónssonar Valgerður Ásmundsdóttir Porleifs-

sonar lögmanns Pálssonar, p. b.:

bb. Asmundur á Minnivöllum átti Katrinu Gísladóttur, systur

Bárðar i Vatnsdal, p. b.:

aaa. Jón á Reykjum í Ölfusi átti Sigriöi laundóttur Hálf-

danar prests Rafnssonar á Undirfelli, p. b.:

X Hálfdan á Reykjum faðir Einars prófasts á Kirkju-

bæjarklaustri föður Hálfdanar skólameistara.

X Brj'njólfur lögréttumaður á Hrauni i Ölfusi. Hans
son Eirikur á Púfu átti Önnu Gunnlaugsdóttur

Andréssonar, p. d.: Steinunn átti fyr Gisla Sig-

urðsson frá Asgarði Asmundssonar, bróður séra

Jóns á Rafnseyri, peirra son Gísli á ViIIingavatni,

en síðar Magnús á Núpum Pórðarson Magnús-
sonar á Selfossi Magnússonar, p. b.: Pórður á

Núpum faðir Porgeirs s. st., Guölaug, er átti

1) Erlendur er venjulegast ekki talinn meðal barna Jóns í

Skarði.

15*



220

bb. Þuríður^) etc.

Sæmund Steindórsson frá Auösholti Sæmunds-
sonar og Bóttiildur, er átti Eyvind á Syðri-Brú

Hjörtsson frá Hvammi i Ölfusi Jónssonar, þeirra

synir Hjörtur hreppstjóri i Austurhlið og Björn

á Vatnshorni i Skorradal. Dóttir Brynjólfs á

Hrauni, Sigríður, átti Sæmund Gissursson Iðg-

réttumann á Ölfusvatni og fjölda barna.

X Gisli á Kröggólfsstöðum átti íunni Jónsdóttur

frá Hróarsholti Loptssonar, þ. b.:

XX Sæmundur i Porlákshöfn átti Halldóru III-

hugadóttur lögrcttumanns i Xesi i Höfða-

hverfi Jónssonar og börn.

XX Jón á Hrauni í Ölfusi átti Porbjörgu Ras-

musdóttur og börn.

XX Loptur í Riftúni átti Geirlaugu Jónsdóttur.

Eitt barna þeirra var:

a) Guörún, er átti Arnodd Hafliðasoa á

Ragnheiðarstöðum i Flóa, þ. b.: Loptur

í Rauðárhól, Anna, íunn og Svanhild-

ur, er átti Geirmund Jónsson i Götu.

XX Helga átti Bergstein lögréttumann á Arnar-

hóli í Reykjavík Tómasson s. st. Bergsteins-

sonar, voru bl. [Helga mun hafa verið s. k.

hans, en dóttir hans með f. k. Kristin, er

átti Gísla Jónsson á Mógilsá, þeirra son

dr. Jón (Mógils) læknir i Xoregi (t 1804)].

X Guðrún átti Þorstein i Porlákshöfn Jónsson á

Hjalla Jónssonar á GuIIberastöðum Teitssonar

prests á Lundi Péturssonar og börn, sjá HI, 394.

bbb. Gísli lögréttumaður i Úthlið i Biskupstungum átti

Oddrúnu Jónsdóttur prests i Miðdal Gislasonar.

Son þeirra:

X t*órður lögréttumaður í Úthlíð, átti Porgerði

Pórðardóttur og mörg börn, sem allíjölmennar

ættir eru frá komnar.

ccc. Sæmundur i Sumarliðabæ átti Ingibjörgu Erasmus-
dóttur prests á Skúmsstöðum Snorrasonar, þ. b.:

X Gísli i Sumarliðabæ átti F*óru Pórisdóttur. Af-

komendur þeirra eru taldir Hí, 442—446.

ddd. Þorsteinn átti Margréti Gunnarsdóttur frá Hvammi
á Landi Jónssonar; þ. b. munu hafa verið:

1) Puríður átti Ólaf prest á Helgafelli Einarsson frá Hvann-
eyri Eirikssonar og börn : Jóna tvo, Egil, Guðrúnu, Valgerði,

Steinunni, Porgerði, sem talin eru HI, 334.
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c. Ingibjörg, átti Pétur Þorleifsson prófasts,

og börn,^)

C. Bjarni, átti Ingibjörgu dóttur Sigurðar sýslu-

X Ásmundur lögréttumaður i Laugardalshólum sá

er i málunum átti við séra Ólaf Jónsson í Miðdal,

átti Guðnýju Jónsdóttur og eru frá peim komnar
allmililar ættir.

X Porgerður átti Arnþór Brynjólfsson í Ostvatns-

liolti og börn, þar ámeðal: Porsteinn á Vilíings-

læk (bls. 129 hér að framan), Jón á MinnivöU-

um á Landi, Auðunn faðir Halldórs á Leirubakka

og Arnþórs á Minnivöllum, Anna kona Eiriks

Bjarnasonar i Kviarholti o. fl.

X Olafur á Víkingslæk mun og hafa verið son Por-

steins Ásmundssonar. Son hans var Olaíur á

Hellum á Landi faöir Sæmundar á Hellum föð-

ur Guðbrands á Lækjarbotnum.
eee. Valgerður átti Eirik son Jóns prests í Fellsmúla (t

1682) Jónssonar.

cc. Guðrún átti Alf lögréttumann áReykjum í Ölfusi Gíslason

prests i Arnarbæli Teitssonar. Synir þeirra : Gisli og Björn,

er átti Arneiði Björnsdóttur frá Skildinganesi Tómassonar.

dd. Helga átti Kolbein launson Guðmundar Eyjólfssonar á

Hofi og mörg börn, en ættir verða ekki raeð vissu frá

þeim taldar.

ec. Eyvindur.

ff. Guðrún önnur.

gg. Jón.

hh. Valgerður.

1) Pétur var son Porleifs prests Eiríkssonar á Breiðabólsstað

bróður Sæmundar í Ási. Hann bjó á Sólheimum í Mýrdal.

Börn hans og Ingibjargar:

a. Ólafur ætlaði að kvongast Herdísi Ásgeirsdóttur prests á

Lundi Hákonarsonar en tók banasóít sina, er hann ætlaði að
riða til brúðkaupsins, og andaðist sama daginn, sem brúð-
kaupið hafði verið ákveðið.

b. Sigurður lögréttumaður.
c. Emerentiana átti Einar Porláksson á Sólheimum, þ. b.r Katrín.

d. Ingibjðrg átti Jón Vigfússon á Hrútafelli, þ. b.: Ingigerður.
c. Katrin, átti fyr Helga Steinsson í Mýrdal, en síðar Erlend

prest (i Miðdal) Jónsson prests á Pingvöllum, þ. d.: Emerenti-
ana, ólst upp hjá séra Eiriki Stefánssyni á Snæfoksstöðum.
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manns Finnbogasonar (sjá þeirra afkomend-

ur við Hegranesþing^).

D. Sesselja Torfadóttir átti Þorstein s\'slumann

Finnbogason (sjá Þingeyiarþing)'-).

E. Kristín Torfadótlir, átti Þorleif son Einars

á Hofstöðum ; börn : ^)

a. Ormur á Knerri, átti Ólöfu Eiríksdóttur

þau barnlaus. Launbörn Orms:

aa. Illhugi.

bb. Ragnhildur; af þeim eru ættir.

(Nokkrar ættir telja enn börn Þorleifs

og Kristínar: Arna prest og Sigurð, geta

þó ei þeirra afkvæmis; held eg það sé vilt).

F. Guðný Torfadóttir átti Erlend Jónsson,*)

börn :

a. Torfi á Stóruvöllum á Landi; börn:

aa. Erlendur.

1) I, 319. Til viðauka viö það, sem þar er sagt, skal þess

getið, að börn Þórunnar Bjarnadóltur Toríasonar og Porgríms

lögréttumanns Oddssonar vorn :

a. Bjarni í Haga álti Hðllu Jónsdóttur, þ. b.:

aa. Jón á Stokkseyri átti Kristínu Kolbeinsdóttur Guðmunds-
sonar og Helgu Brynjólfsdóttur frá Skarði Jónssonar.

bb. Hannes.

cc. Porgerður. Launson Bjarna Þorsteinn.

b. Arnbjörn átti Kristínu Eiríksdóttur frá Keldum Björnssonar

þ. b.:

aa. Sveinn átti Kristínu Pálsdóttur Guönasonar (sjá hér á

undan).

bb. Þorbjörg átti Ketil Steinsson.

c. Sesselja átti Magnús i Bjólu Arnason frá Vetleifsliolti og var

f. k. hans, þau bl.

d. Una var s. k. Guðmundar Magnússonar i Velleifsholti (sjá hér

siðar).

2) Um afkomendur þeirra sjá I. B. bls. 54—65.

3j Sjá um Porleif sýslumann Einarsson III, 22—23.

4) Erlendur bjó á StóruvöIIum. Hann var norðlenzkur aö

ætt og föðurbróðir Jóns Asgrimssonar í Fjalli, er átti Eydisi

Helgadóttur, móðursystur Odds biskups. Erlendur og Asgrimur
hafa verið synir Jóns sýslumanns í Vaðlaþingi Asgrimssonar Por-

kelssonar prests Guðbjartssonar (sbr. I, 178).
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bb. Brynjólfur^.)

b. Guðrún átti Magnús undir Núpi í Eystri-

hreppr) börn:

aa. Erlendur^).

1) Enn voru börn Torfa Erlendssonar:

cc. Halla átti Egil Ólafsson.

dd. Kristin.

2) Magnús var merkur bóndl. Var liann einn þeirra, er

niótmælti einna liarðlegast aftöku Jóns biskups Arasonar i Skál-

holti 1550 (Bisks. II, 352). Faöir hans var Jón Magnússon, er

áður bjó á Núpi um og eptir 1500, sá hinn sami, sem Jón Egils-

son segir um í Biskupaannálum (Safn til s. ísl. I, 45) að wsóttur

hafi verið til allra mála og haldinn hinn visasti«. Hafði hann á

hendi reikninga Skálholtskirkju hjá Stefáni biskupi. Framætt
hans er ekki með öllu viss, en likur eru fyrir, að hann hafi ver-

ið sonur Magnúsar á Krossi, er veginn var i Krossreið 1471, en

sá Magnús ætla menn að hafi verið kominn af Hagamönnum, son

Jóns Narfasonar Péturssonar Pórðarsonar i Haga Gislasonar i Haga

(f 1370) Filippussonar Loptssonar Gíslasonar af Rauðasandi Markús-
sonar, er kominn hefur verið i beinan karllegg af Miðfjarðar-Skeggja.

Hér er ekki rúm til að rökstj'ðja þessa ættfærslu frekar. Að eins

skal þess getið, að Magnús Jónsson á Krossi kaupir jörðina

Núp í Eystrihrepp ásamt Krossi i Landeyjum af Ólöfu Lopts-

dóttur og Porleifi Björnssyni 3. júlí 1471 (Fbrs. V, 620—622),

skömmu áður en Krossreið varð. En jörðin Núpur var siðan

lengi óðalseign og ábúðarjörð afkomenda Jóns Magnússonar hins

eldra, er fyrstur bjó þar sinna kj'nsmanna. F*að er þvi ekki

ósennilegt, að hann hafi einmitt verið sonur Magnúsar Jónsson-

ar á Krossi, en vitanlega er það þó getgáta en ekki vissa. Annar
son Jóns Magnússonar (eldra) á Núpi og bróðir Magnúsar var

Guðmundur prestur i Hrepphólum (1538) faðir Guðlaugar f. k.

Gisla Sveinssonar i Miðfelli (sjá hér siðar). Bróðir Guðlaugar
Jón. Hans börn: Guðmundur, Árbjartur faðir Odds, Ingunn átti

Hallvarð Halldórsson, Guðný og Ástríður átti Jón Sigmundsson.
Guðrún Erlendsdóttir var f. k. Magnúsar Jónssonar á Núpi en
hin siðari kona hans var Jarþrúður Bjarnadóttir frá Fellsenda

Sumarliðasonar, er siöar átti Hinrik Gerken og siðast Nikulás

sýslumann Björnsson á Seljalandi. Er barna þeirra Magnúsar og
Jarþrúðar getið II, 292—294 m. fl. um það efni. Skal því aö eins

viö bætt, að s. k. Guðmundar í Vetleifsholti og Háfi sonar Magn-
úsar og Jarþrúðar var Una Þorgrimsdóttir lögréttumanns Odds-
sonar og Pórunnar Bjarnadóttur Torfasonar (sjá hér áður).

3) P. e. Erlendur sýslumaður faðir Torfa sýslumanns (sjá

hér siðar og Múlaþing).
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bb. Jón.i)

1) Jón bjó á Núpi eptir föður sinn (Jón yngri Magnússon)

átti Guðrúnu Jónsdóttur; þ. b.:

a, Torfi lögréttumaður i Hlíð i Eystrihrepp, keypti hana fyrir

hálfan Núp; dó 4. júní 1646, 56 ára, var prikvæntur. Börn hans:

aa. Jón i Hlíð.

bb. Gísli i Hlið; s. k. hans Pórdis Porvaldsdóttir Rafnssonar

prests i Saurbæ á Hvalfjarðarströnd Porvaldssonar; þ. b.:

aaa. Jón prestur i Villingaholti, dó i iúni 1757, 81 árs,

átti Kristínu (-[ 21. ágúst 1740) Ásmundsdóttur frá

Tungufelli (f 1674) Guðnasonar lögrétturaanns s.

st. Jónssonar; þ. b. raörg, þar á meðal Asraundur

á Hurðarbaki i Flóa, Ólafur, Guðni, Guðlaug, er átti

sira Jón Guðraundsson i Reykjadal og Gisli á Mýr-

um i Flóa faðir Finns stúdents og Jóns Snesteds

stúdents, er andaðist í Kaupmannahöln 1780.

bbb. Stefán i Hlið. Hans son Gísli i Hlið (t 1759), er

átti Rannveigu Jónsdóttur og mörg börn: Steíán,

Jón, Sigriði, Guðlaugu, Torfa, Ingibjörgu, Randiði.

ccc. Torfi á Sandlæk.

ddd. Randiður(?) átti Ej'jólf Jónsson á Ásólfsstöðum.

cc. Guðný átti Magnús Arnórsson á Kotferju; þ. b.

:

aaa. Torfi i Salthól á Eyrarbakka átti Vilborgu Sighvats-

dóttur; þ. b.: Magnús átti Guðrúnu Grimsdóttur.

dd. Jón annar drukknaði i Laxá.

ee. íT. gg. Guðrúnar þrjár. hh. Porlákur.

b. Jón lögréttumaður á Grafarbakka átti fyr Guðrúnu Gunnlaugs-

dóttur prests i Hruna Jónssonar; þ. b.:

aa. Rafn átti Úlfhildi Porbjarnardóttur.

bb. Jón ólst upp hjá sira Engilbert Nikulássyni á PingvöII-

um. Dóttir hans mun hafa verið:

aaa. Margrét, er átti Andrés Finnbogason lögréttumann

á Kröggólfsstöðum (sbr. bls. 158 hér að framan).

cc. Erasraus drukknaði i Laxá, bl.

dd. Gisli dó bl. Son Jóns lögréttumanns mun ennfremur
hafa veriö:

ee. Oddur, bjó á Grafarbakka 1671, liklega sami Oddur og sá

er siðar bjó i Jötu og átti Sigriði Bjarnadóttur frá Laug-

ura Arnkelssonar Hallssonar (Bisks. II, 677). Meðal
barna þeirra:

aaa. Gissur bjó i Tungufelli 1704. Son hans Jón á Gýgj-

arhóli i Biskupstungura faðir Stefáns föður Ásbjarn-

ar i Fellskoti, er átti Elizabetu Narfadóttur frá

Efstadal Einarssonar (sbr. bls. 4 n.m. hér að fram-

an og II, 342, þar sem sú ættfærsla er getgáta, að



225

cc. Guðni^).

Oddur í Jötu hafi veriö son Jóns prests Jónssonar
i Fellsmúla (f 1682) og ætti pví að falla burtu).

bbb. Porsteinn í Jötu tvikvæntur. Börn hans meö f. k.

:

X Guömundur á Kópsvatni, er i deilunum átti vid

sira Pórö i Reykjadal, átti mörg börn, er mikil

ætt er frá komin.

X Guðrún átti Jón á Brúnastöðum son Ófeigs

Magnússonar lögréttumanns í Skipholti og Bryn-

hildar Jónsdóttur. Jón var bróðir Vernharðs stúd-

ents á Búrfelli. Meðal barna peirra voru Oddur á

Brúnastöðum og Ofeigur i Langholtsparti faðir

Eyvindar i Votmúlakoti föður Pórðar föður Ey-

vindar i Utey i Laugardal.

S. k. Porsteins Oddssonar Kolfinna Porláksdótt-

ur; p. b.

:

X Porlákur á Fossi. Sonur hans Oddur faðir Rögn-
valds i Reykjadal og Bjarna i Jötu.

X Gissur i Hlið i Ytrihrepp, tvikvæntur. Son hans
með s. k. Snorri i Hólum í Gaulverjabæjarhreppi

faðir Eiriks, er par bjó siðar.

X Ingibjörg átti Jón Sumarliðason frá Kotlaugum
og síðar Birnustöðum Jónssonar i Bryðjuholti

Sveinssonar á Kotlaugum Póroddssonar.

ccc. Hildur átti Eirik i Stóru-Mástungu Beinteinsson

Olafssonar. Meðal barna þeirra Beinteinn í Bala

og Oddur í Ásura faðir Snorra i Austurhlið og Ei-

riks í Fossnesi, og eru þaðan ættir komnar i Eystri-

hrepp og víðar.

ddd. Hallur var á Eyrarbakka. Dóttir hans Birget.

Son Odds mun ennfremur:
eee. Bjarni íaðir ívars i Skáldabúðura, er átti Kristrúnu

Sölmundardóttur systur Eiríks lögréttumanns i Hlið

i Eystrihrepp.

S. k. Jóns löoréttumanns Jónssonar á Grafarbakka

1) Guðni átti Guðrúnu Ásmundsdóttur, þ. b.:

a. Magnús lögréttumaður átti Gróu Ólafsdóttur frá Marteinstungu
Björnssonar Porleifssonar lögmanns Pálssonar (sbr. II, 624—
625). Móðir Ólafs (s. k. Bjðrns) Katrin Eyjóltsdóttir Magn-
ússonar á Krossi Jónssonar (Biskupaannálar J. Egilssonar.
Safn til s. ísl. I, 116). Son Magnúsar og Gróu:
aa. Guöni átti Guðrúnu Gisladóttur bl.

b. Ingibjörg átti Jón Jónsson, Ormssonar og Þórunnar Gisla-
dóttur.

c. Guðrún.
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dd. AriO.

var Margrét Sigurðardóttir, bróöurdóttir Odds bisk-

ups, ekkja síra Gisla Árnasonar í Holti undir Ej'ja-

fjöllum, bl.

c. Guðný átti sira Brand Jónsson i Guttormshaga; p. b.:

aa. Erlendur átti Guðlaugu Tómasdóttur frá Skammbeinsstöð-

um Einarssonar.

bb. Kristin átti fyr Guðmund Arnórsson frá Öndverðarnesi

bróður Jóns i Skálmholtshrauni; p. b.: Arnór, Borghildur.

Brandur, Torfi, Guðný. S. m. Kristínar Erlendur Gísla-

son á Gafli, peirra son Guðmundur á Gafli faðir Erlends

á Vatnsenda og eru paðan ætlir í Flóa.

cc. Brjmhildur átti Torfa Ólafsson Dagstj'ggssonar.

dd. Þórdis.

ú. Guðrún átti sira Engilbert á Pingvöllum son Nikulásar á

Skógtjörn, p. b.:

aa. Xikulás stúdent, dó ungur.

bb. Jón átti Salvöru Guðmundsdóttur frí. Hálsi i Kjós Narfa-

sonar.

cc. Sæmundur á Syðri-Brú átli Ingibjörgu Guðmundsdóttur

frá Hálsi og bðrn.

dd. Margrét átti Narfa Guðmundsson á Hálsi. Sjá um pessa

ætt bls. 43—44 hér að íraman.

ee. Ingibjörg átti Narfa Ejjólfsson spítalahaldara i Klaust-

urhólum, bl.

ff. Póra s. k. sira Jóns Gislasonar i Miðdal, bl.

gg. Guðný átti Jón Ólafsson í Re^kjavik.

hh. Arnbjörg átti Asbjörn Sighvatsson i Gröf i Grimsnesi, þ.

b. Nikulás i Gröf og Sigríður.

ii. Guðrún átti Guðmund Jónsson á Palli i Olafsvik.

e. Margrét, hvarf pá er hún var ráðskona i seli, fór að svipast

að smalamanni og búpeningi upp á hæðir og kom aldrei aptur.

1) Ari lögréttumaður átti Ragnheiði (Lbs. 199 4i£ Ragnhildi)

Hemingsdóttur prests i Fellsmúla Höskuldssonar og HöIIu, p. b.:

a. Brynhildur átti séra Sigurð Oddsson i Arnarbæli (7 11. nóv.

1641), p. b.:

aa. Páll lögréttumaður i Gislholti átti Halldóru Hannesdótt-

ur prests í Guttormshaga Tómassonar og f. k. hans Krist-

inar Pálsdóttur, peirra dóttir mun vera Brynhildur, sem
býr ekkja i Köldukinn i Holtum 1708 (Jarðabók A. M.)

bb. Ingibjörg átti Porgrím i Bakkakoti (Ó. Sn.ætt o. fl.)

cc. Stefán dó ungur.

b. Hemingur.

Alhs. Náfrændi pessa Ara hefur eflaust verið Ari Magn-

ússon lögréttumaður í Geldingaholti, er átti Þorbjörgu Teits-
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ee. Magnús^).

ff. Úlfhildur^).

gg. Ingveldur^).

G. Jón Torfason átti Guðrúnu systur síra Jóns

Einarssonar, þau barnlaus. (Jón varð úti

um 1530)3).

H. Katrín í Bræðratungu*).

J. Þórarinn Torfason^).

K. Halla^).

dóttur prests á Lundi Péturssonar. Hann var dáinn 1665.

Tímansvegna getur hann naumastveriö son Magnúsar Jónsson-

ar á Núpi og Porbjörg t. d. s. k. hans, en sonarson hans gæti

hann verið. í ættatölu Guömundar Jónssonar verksmiðju-

stjóra í Rvik eru dætur séra SigurÖar Oddssonar taldar Ingi-

björg. er átti Gísla Jónsson í Moldartungu, móðir Helgu

konu Jóns Vigfússonar í Hvammi á Landi og Ingibjörg önn-

ur, er átti Jón Jónsson í Kviarholti, peirra son Páll faðir

Jóns á Uppsölum i Flóa.

1) Magnús dó ókv. bl.

2) Hverjum pær systur Úlfhildur og Ingveldur hafl gipzt er

•ckki kunnugt, en son IJlfhiIdar hét Magnús. Hans dóttir í*ór-

unn átti Magnús Jónsson á Eyrarbakka 1667, p. b.: Hallur, Erík-

ur, Jón o. fl.

3) Jón Torfason átti Þórunni (ekki Guðrúnu) dóttur Einars

Pórólfssonar á Hofsstöðum (III, 257), og er kaupmáli peirra gerð-

ur í Haukadal 12. nóv. 1525 (Fbrs. IX, 286-287). Hann dó bl.

varö úti í íjúki 1 Klofa, er hann vitjaði fjár og fjármanns, hatði

hlaupið út fáklæddur, pví aö fjármaður kom heim og sagðist ei

koma fénu að skjóli. [Hdr. i Lbs. 199 4^ með hendi séra Vigfús-

ar Jónssonar í Hítardal en ættartölustofninn i peirri bók og

198 4í£ eptir séra Guðbrand Jónsson í Vatnsfirði (y 1690)]. Þór-
unn giptist aptur Birni Jónssj'ni á Eyvindaráog voru sj'nirþeirra

Jón á Egilsstöðum á VöUum og Þórður á Eyvindará.

4) Hún giptist Olafi Daðasyni móðurbróður Daða i Snóks-
dal (sbr. Fbrs. IX, 357—358), og hefur pvi ekki fyr verið eptirtekt

veitt. Atti Bræðratungu og bjó þar. Hún var i hjónabandi 3 ár

og dó bl.

5) Pessara barna Torfa (Þórarins og HöIIu) er óvíða ann-
arsstaðar getið en hér, aö minnsta kosti ekki Pórarins og mun
þetta pví skakkt. Pau eru ekki heldur nefnd í hdr. Lbs. 199 4t£

sem nákvæmast er um pessa ætt. Séra Jón á Lambavatni segir.
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L. Ingibjörg dó barnlaus^).

ad Halla hafi gipst austur frá (þ. e. austur á Landi). En Klofa-

ættin er ónákvæm i ættartölum hans og óíullkorain.

1) Ingibjörg bjó á Leirubakka á Landi, giptist ekki ogdóbl.

Enn er talin (Lbs. 199 41^) dóttir Torfa í Klofa og Helgu:

M. Ingibjörg önnur átti Brand á Leirá, sem í Lbs.

199 4í£ er talinn son Magnúsar, er átti Leirá, en

aðrir telja Brand öðruvisi til ættar (t. d. Guö-

mundsson og bróðurson Stefáns biskups), þ. b.:

a. Torfi í Höfn i Melasveit átti Ástríði Eiríks-

dóttur frá Re^'kholti Jónssonar, systur Einars

á Hvanneyri, þ. b.:

aa. Helgi i Höfn átti fyr Sesselju Aradóttur

Olafssonar, en síðar Guðnýju Einarsdótt-

ur prests á Útskálum Hallgrímssonar bl.

Börn hans meö f. k.:

aaa. Torfi átti Sigriði Styrsdóttur Por-

valdssonar, þ. b.: Jón prestur á

Torfaslöðum, Porvaldur faðir Styrs

prentara á Syðri-Reykjum í Biskups-

tungum, Jón annar, Styr, Markús,

Sesselja, Solveig, Guðrún, Guðriður.

Eru þaðan alhniklar ættir.

bbb. Teitur átti Arnfriði Rafnsdótturpresls.

Porvaldssonar, þ. b.: Halldór dó íull-

tiða bl.

ccc. .Margrét átti Jón Sveinsson frá Rauöa-

nesi Egilssonar, þ. b.: Jón drukkn-

aði bl., Sesselja, Erlendur.

ddd. Oddný átti Jón Porbjarnarson mó-
koll á Beigalda og börn: Jón, Sig-

ríði, Sigmund, Guörúnu.

eee. Helga átti Odd nokkurn suður á

Alptanesi. í brúökaupi þeirra í

Höfn varð mikið slark og hníf-

skurður.

fff. Valgerður átti Vigfús Bjarnason Vig-

fússonar og Guðríðar Porsteinsdótt-

ur, þ. b.: Jón.

ggg. Valgerður önnur giptist ekki.

hhh. Astriður átti fyrst Jón Pálsson, þ. b.;

X Ingibjörg átti Hallgríra í Njarð-

vik Árnason sraiðs Magnússonar
og Halldóru Einarsdóttur prests

Hallgrimssonar, þ. b.:
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Óijóst er mér um uppvöxt, menning eða annað um

X Guörún átti f^-rst tvö launbörn

með Porvaldi Ratnssjni : Úlfhildi

og pilt, er ))dó í uppvexti af því

hann drakk kvikt i sig á grasa-

fjalli« (Lbs. 199 4to). Guörún
giptist síðar Porsteini Porgeirs-

sj'ni Ingiraundssonar og Jódísar

IUhugadóttur og var son peirra

Björn faðir Snorra prests á Húsa-

felli.

2. maður Ástríöar Helgadóttur var

séra Rafn Porvaldsson i Saurbæ, þ.

d.: Guðrún átti Guðmund nokkurn.

Síðasti maður Astríðar var Finn-

björn Finnbjarnarson i Melasveit,

bróðir Ara Finnbjarnarsonar, þau
bl.

Launsynir Helga Torfasonar i Höfn
voru

:

iii. Runólfur átti Sigriði Helgadóttur

Eyjólfssonar prests á Melum Grims-
sonar, bjuggu i Leirárgörðum, þ. b.:

Magnús og Guðrún.
kkk. Oddur giptist á Suðurnesjum. Son

hans:

X Jóakim átti Guðrúnu Björnsdótt-

ur Olafssonar og Kolfinnu Bene-

diktsdóttur.

bb. Helga átti Pétur son Odds lögmanns Gott-

skálkssonar. Pau sigldu með 2 börnum
sínum til Noregs og þar andaðist Pétur,

en Helga giptist aptur að sðgn.

b. Ólafur Brandsson á Leirá, átti fyrst 3 laun-

börn meö Elinu Bárðardóttur fátækri konu
úr Melasveit. Pessi launbörn voru:

aa. Torfi í Fiflholtum, tvíkvæntur, átti fyr

Gróu Porleifsdóttur, þ. b.: Magnús, Vigdís,

Guörún, en síðar Dýrfinnu Porsteinsdótt-

ur Hallbjarnarsonar og voru börn þeirra:

Ólafur í Fiflholtum faðir Jóns á Hellu á

Brimilsvöllum, Gróa kona Jóns Guðmunds-
sonar á Litla-Hrauni, Margrét kona Jóns
smiðs Jónssonar á Moldbrekku, Elin

kona Helga Bjarnasonar á Álptá og Por-
björg kona Porgeirs Péturssonar.
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Torfa, meðan hann var á æskuskeiði. Tilgátur eru, a5
hann hafi snemma sS'slur tekið, og er Hkast um Árnesþing

nálægt 1480, þó hefi eg engan dóm þar eplir hann fundið

bb. Sölvi á Laxárbakka. Dóttir lians:

aaa. Guörún átti Jón .Tónsson i Hólkoti

i Staöarsveit,

cc. Ingibjörg" giptist.

Síöar kvæntist Olafur Brandsson Helgu Böð-
varsdóttur prests á Reynivöllum Eyjólfssonar,

Þ. b.:

dd. Sesselja átti fyr Hannes i Hvammi i Kjós
Olafsson Narfasonar og mörg börn, sem
talin eru H, 569—571, en siöar Helga Eyj-

ólfsson prests á Melum Grímssonar, p. b.

:

aaa. Hannes lögréttumaöur i Kolsholti

(t 30. júni 1653) faöir Vigfúsar sýslu-

manns i Árnessýslu (sjá hér siðar)

og Hólmtriðar (wprófastamóðura)

móðurséra Jóns Halldórssonarlæröa

i Hitardal og systkina hans.

bbb. Guðrún átti Jón son Torfa Ögraunds-

sonar á Leirá, p. b.: Guðríður, dó
bl. og Pórunn drukknaði meö barni

sinu i Hafnará 1676.

ccc. Gunnhildur dó ógipt, h\.

Svo kvæntist Olafur Brandsson i annað sinn,

börn :

ee. Gróa átti Markús Guðmundsson Pórðar-

sonar, paðan ættir.

IT. Pórunn átti Hafliða Guðmundsson úr

Kjós og börn.

gg. Jón á Geitabergi »var nærflej'gur Guðriöi

dóttur Gisla lögmanns Pórðarsonar, er

hún var i Innrahólmsseli, í landinu (land-

areign Geitabergs?) lét pvi úti Pórustaði

5 hndr. bezta part af Geitabergiw (Lbs.

198 4í£). Frá Jóni er ætt komin.

Olafur Brandsson á Leirá, faðir Jóns og

peirra systkina tók banasótt sína á ferð suö-

ur i Hafnarfirði hjá Hamarsholtslæk (Hafn-

arfjarðarlæknum?) og dó par. Ögmundur
Hallsson náði kaupi á Leirá að Ólafi látnum,

hafði lengi falað jörðina af honum, en ekkt

fenöið.
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þau árin^). Hann hafði DalasSslu 1497 og lét 6 manna
(ióm ganga á Staðarhóli það ár, með hverjum Birni Guðna-

syni dæmdist alkir arfur eptir Solveigu dóttur Björns rika-),

Hygg eg hann hefði þó um þau ár ásamt Arnessýslu og

strax þar eptir Rangárþing, um 1498^). Gipzt hefur hann

fyrir 1490, sem ráða má af hans barnafjölda með konu

sinni.

Með biskupi Stefáni og Torfa var óvild mikil, þar af

að Toríi tólv í vernd sína þá menn marga, sem biskup

hafði fyrir sökum, má þar af ráða stórmennsku og völd

Torfa, að fæstir voguðu shkt, mót þáverandi ríki bisk-

upa. Síra Jón Egilsson skrifar, að svo haíi þrútnað óvild

Torfa til biskups Stefáns, að hann hafi eitt sinn um vetur

farið með 30 manna til Skálholts og ætlað að taka bisk-

up höndum, en er þeir komu að Nautavaði á Þjórsá,

hafi þeim sýnzt auður áll eptir miðri ánni og horfið frá.

Tjáir Jón prestur að áin hafi bæði fyrir og eptir verið

riðin á ísi, og tekur þetta fyrir jarteikn. En skeð gat

að áin hefði fyrir og eptir verið á öðrum stöðum riðin,

eða af einstöku vogunarmönnum, sem hefði verið ófær fyrir

mannfjölda. í öðru sinni tjáir sira Jón, að Torfi hafi

komið í Skálholt, þá fátt manna var fyrir, var þá læst

öllum dyrum, að boði biskups; gekk Torfi að kirkju og

1) Pað er j'firleitt vafasamt, hvort Torfi hefur nokkru sinni

verið sýslumaður i Árnesþingi, pví að heimildir skortir fyrir þvi,

og dómar hans þar finnast ekki. En samt sem áður getur vel veriö,

að hann hafi haldið pá sýslu um tíma fyrir og um 1500 eða áð-

ur en hann varð sýshnnaður i Rangárþingi. En 1492 er Porvarð-
ur Erlendsson orðinn sýslumaður i Arnessýslu. Torfl mun alls

ckki fæddur fyr en á árunum 1455—1460, og hefur því eflaust

ekki fengið sýsluvöld um 1480. Getur hans fyrst 1491 i bréfi út

af dauðafregn Diðriks Pinings (Fbrs. VI, 754), ef hann er þá sá

Torfl Jónsson, sem þar er einn dómsmanna meðal hinna síðustu.

Hefur hann þá verið alkingur og engin völd haít. Mun hann
hafa kvænzt ekki siðar en um 1485, því að Sesselja dóttir hans,
er giptist 1505, mun vera meðal elztu barna hans.

2) Sbr. II, B. bls. 554 og Fbrs. VII, 347—349.

3) Hinn 25. júní 1504 veitir Kai van Anifell hiröstjóri Toría
sýslu milli Pjórsár og Jökulsár á Sólheimasandi (Rangárþing).
Fbrs. VII, 696—697. En samt hefur Torfi haít þá sýslu fyrri.
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ofan að norðurdjTura og greiddi högg mikið á dyrnar og

spurði, livort skolli væri inni. Biskupssveinn hertígjaður,

að nafni Loptur, hljóp fyrir djrnar, og mælti: ))Inni er

skolli og ei hræddur, bíð þú þess hann er klæddur, hóru-

sonurinn, hver sem þú erl((. ))Ertu þar stráka-Loptur.

Þessu mundir þú ekki ansa, ef þú þættist ei hafa yfir

fleiru að búa, en eg af veit((. Reið þá Torfi á braut við

svo búið. Fleiri urðu atvik Torfa og ofsóknir við biskup.

Svo bar til á alþingi, er Torfi gekk til lögréttu, að mönn-
um s\'ndist sem Htill svartur flóki í fuglslíki kæmi norð-

an frá Skjaldbreið, og steypti sér ofan yfir Toría. Rak
hann þá upp hljóð mikið og gerðist svo ofursterkur, að

mjög margir menn urðu að halda honum, en þó varð það

um siðir, að hann varð bundinn. Kom þá þangað bisk-

up Stefán og allur kennilj'ður með honum, og hvolfdi

stakksermi sinni yíir höfuð Torfa, því öllum ofbauð augna-

bragð hans og andht, og ofurhljóð. Féll biskup á kné og

allir með honum til bænar með lestrum og söngvum.

Sefaðist þá Torfi nokkuð og batnaði siðan. Urðu þeir

biskup og hann vinir útvortis að kalla, en þó aldrei þela-

laust. Toríi kaus sér legstað i Skálholti.

Þá var mikill yfirgangur Lienharðs, er hafði verið fó-

geti á Bessastöðum. Gerði hann margt stórlega. Hétzt

við Torfa í Klofa, og settist í ArnarbæH með rán. En þá
Lienharður var staddur að Hrauni i Ölfusi, fór Torfi þar

að honum með marga menn. Eysteinn fylgdarmaður

Lienharðs, 18 vetra, varði bæjardyrnar, svo Torfa menn
fengu ei aðgert, rufu þeir þá húsin að baki honum, og

féll þar Lienharður. Var það 1502 að sögn Bjarnar á

Skarðsá^). Stefán biskup lét sér ei það verk mislíka, og

bað hann hafa unnið það verk manna heppnastur. Gekk

Torfi til skripta við biskup, og sætti htlum fésektum.

Torfi hélt Árnes-, Rangár-, Dala- og máske fleiri sj'sl-

ur fyr. Ei er fullvíst á hverju ári hann tók hverja sj'slu,

þó áður sé nokkurs til getið; en víst er, að hann hélt Ár-

1) Til er bréf frá Stefáni biskupi til ónafngreinds frænda

sins um kirkjuleg fj^rir Lénarö ))svoddan stórbrotamannc Er
þad ártalslaust, en taliö til ársins 1502 i ísl. Fornbrs. VII, 625

—626.
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nes og Rangárþing lil síns dauða, sem flestir segja hafi

tilfallið 1502 (aðrir 1503). Um andlát Torfa eru og tvenn-

ar sagnir: Nokkrir segja hann hafi dáið á Fíflholtaþingi

af drykkjuskap, en aðrir, að hann hafi dáið i sótt á Skíða-

bakka í Landeyjum^).

Torfi var hinn mesti yfirgangsmaður og ráðríkur stór-

Iiöfðingi. Hann tjáist að hafa verið mesti hljóðfæraslátt-

armaður; þaðan er sagður málshátturinn : ))Hefurðu verið

í Ivlofa, þar harpan bannaði börnunum að soía«. Torfi

kallast sumstaðar riddari, en það ætla eg vilt, og blandað

við Toría Arason. Ríki Torfi kallast hann og sumstaðar,

og mun það rétt.

Hjá Stefáni biskupi varð Helgu konu Torfa dý^rkeypt

leg manns síns í Skálholti, mátti hún þar fyrir gefa jarð-

irnar: Vindás, Hreiður, Akbrautarholt og bezta silfur-

kross^). Tjáði biskup Torfa ei betri, en þeir er farga sjálf-

um sér, og lítur það til fyrri sagnarinnar. Máske Torfi

Iiafi af drykkjuskap orðið veikur á Fíflholtaþingi, ferðast

þaðan og dáið á Skíðabakka.

1) A alþingi 1504 gerði Torfi aösúg aö Arnóri s^'slumanni

Finnssyni, er hann sat þar að dómum, gekk Torfi að dóminum
með tygjað fólk með bogum, byssum, sverðum, spjótum og arn-

geirum og náði Arnóri á einmæli, en menn Torfa stóðu þá svo

þykkt i kringum Arnór, að hann mátti hvergi burtu komast.

Hafði Torfi stefnt Arnóri þar á þinginu, en Arnór fékk þá stefnu

ónýtta með dómi Finnboga lögmanns 2. og 3. júli 1504 (Fbrs.

VII, 705—709). Skömmu síðar hefur Torfi andazt, liklega á þvi

sama ári (1504), því að af vitnisburði útnefndum á Breiðabólsstað

í Fljótshlið 11. febrúar 1505 (Fbrs. VII, 755—756) sést, að hann er

látinn. Mun hann hafa verið um fimmtugt, er hann andaðist, eða

hátt á fimmtugsaldri. Hinn 28. júli 1505 kvittar Stefán biskup Helgu
ekkju hans um þær fésektir, er hún varð honum skj'ldug vegna
bónda síns um það sem Torfi hafði orðið misfara við guð, heil-

aga kirkju og biskup (Fbrs. VII, 787—788).

2) Bréf um þetta þekkist nú ekki. í bréfinu frá 1505 eru ekki

nefndar aðrar jarðeignir, er Helga lætur af hendi, en Köldukinn
i Holtum og Kolbeinsey í Pjórsá, en það kemur fram í bréfinu,

að dómur hafi verið áður genginn og samkvæmt honum hafi

gjaldið átt að vera meira, en í bréfinu greinir, en biskup gefur

henni það upp wfyrir auðmýkt hennar og góða eptirleitan«. Einn-
ig gefur biskup Eystein Brandsson (hinn sterka í Mörk) i henn-
ar vald um það, sem hann hafi til hans að tala (Fbrs. VII, 788).

16
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Þorvarður Erlendsson.

Faðir: Erlendur sNslumaður Erlendsson Narfasonar

(sjá Rangárþing).

Móöir: Guðríður Þorvarðardóttir sjslumanns Lopts-

sonar rika.

Kona fyrri: Margrét dóttir Asmundar illa (bróður Stefáns

biskups Jónssonar. Aðrar ættir telja Margréti

dóttur Jóns, en systur Stefáns biskupsy).

Börn: A. Erlendur lögmaður á Strönd (sjá síðar).

B. Ragnheiður átti Orm Einarsson í Saurbæ á

Kjalarnesi Þórólfssonar frá Hofsstöðum.

(Ormur var veginn í Viðey 1519 af Erlendi

bróður Ragnheiðar); börn:

a. Halldór átti Þórdísi dóttur Eyjóits yngra

mókolls-); börn:

aa. Eyjólfur sýslumaður í Rangárþingi

(sjá þar).

bb. Valgerður átti síra Jón í Stafholti

1571 son Egils á Ingjaldshóli Jóns-

sonar og börn.

b. Sesselja Ormsdóttir átti Odd í Öskjuholti

son Tómasar á Borg Oddssonar Sigurðs-

sonar (sjá Dalasýslu)"^); börn:

aa. Bjarni á Skarði (sjá Dalasýslu).

bb. Ragnhildur átti fyr Jón Þórðarson

frá Stað í Súgandafirði^); börn:

aaa. Páll.

bbb. Ingibjörg.

ccc. SofFia.

J) Pað er réttara.

2) Sbr. II, 531.

3) Sbr. II, 608-609.

4) Fyrri maöur Ragnhildar hét Póröur, eptir pvi sera séra

Jón Halldórsson segir og dóttir þeirra Sotlia, er átti Jón Jónsson,

systurson Benedikts ríka Halldórssonar á Möðruvöllum, þeirra

son Porkell faðir Pórðar i Bæ í Hrútafirði föður Ásgeirs prests

á Álptamýri.
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Svo Orm Jónsson í Fiemri-

Gufudal, börn:

ddd. Síra Jón á Kvennabrekku.

eee. Halldóra.

cc. Katrín Oddsdóttir átti Guðmund og

börn.

dd. Ingibjörg Oddsdóttir giptist og átti

börn.

c. Málíríður Ormsdóttir^).

Kona seinni Þorvarðar var Kristín dóttir Gottskálks bisk-

ups á Hólum. Giptust þau 1508, taldi Þor-

varður sér þá 6 hndr. hndr. 1 fasteign og 5

hndr. hndr. í lausafé (aðrir skrifa 10 hndr.

hndr. hálft i föstu og hálft í lausafé). En bisk-

up taldi dóttur sinni 3 hndr. hndr. í jörðum

og 2 hndr. hndr. i lausafé. Þorvarður gaf

Kristínu 60 hndr. í föstu, hvort sem hún vildi

heldur Innra-hólm á Akranesi eða Saurbæ á

Kjalarnesi, en að bekkjargjöf gaf Þorvarður

henni djásn gullbúið, vóg 4 merkur. Biskup

tilskildi með þeim hehningafélag.

Ekki get eg fundið með sönnu, að þau hafi

átt börn, sem tii fullorðins aldurs komust, þó
nokkrar ættir telji Margrétu konu Sigurðar

sýslumanns Finnbogasonar þeirra dóttur-), álít

eg það vilt (sjá Hegranesþing).

Þorvarður var sýslumaður í Vaðlaþingi 1489, því það

ár lét hann þar dóm ganga, þó hefur hann annaðhvort

ekki haft utan hálfa sj'sluna, eða hann hefur ekki verið

þar sýslumaður í sífellu eptir það, til 1503, en þá máske
haft sýskir annarsstaðar. 1499 gerðist Þorvarður lögmað-

ur sunnan og austan. 1503 tók hann Árnessj'slu eptir

Torfa í Klofa^). 1505 kallast hann sjslumaður i Kjalar-

1) Flestar ættatölur nefna ekki þessa Málfriöi meðal barna
Orms og Ragnlieiöar.

2) Pað er alls ekki rétt. Margrét kona SigurÖar sýslumanns
var Þorvarðsdóttir Bjarnasonar s^^slunianns Marteinssonar, sbr.

I, 317—318.

3) Porvarður er orðinn sýslumaður i Árnessýslu í janúar
1492 (Fbrs. VII, 88—89).

16*
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nesþingi, og lét þar þá ganga dóm um vigsbætur, þá Árni

Eiríksson hafði vegið Hannes, sem hafði yfirfallið Arna

með höggum og slögum; var Árni dæmdur að betala 15

hndr. 1 vígsbætur.

1506 fór hann utan með Erlendi bróður sínum^), upp

á Möðruvallamál. Þeir bræður komu út 1507. Þá hóf-

ust að nýju Möðruvallamál (sjá um þau við Grím Páls-

son í Þingeyjarþingi).

1508 giptist Þorvarður Kristínu á Hólum, sem áður

er sagt, og bjó hann á ýmsum sínum jörðum, optast sunn-

anlands.

Þorvarður átti garð í Noregi, og þótti honum f^'si-

legra að vera þar en hér, fór hann því utan með konu

sína um 1510 og lézt þar 1513.

Auðvitað er, að Þorvarður hefur haldið umboðsmenn

í lénum sínum, og hkast er til hann hafi fengið Vigfúsi

bróður sínum umboð sitt, þá hann fór utan til Xoregs.

Eptir dauða Þorvarðar kom Kristín kona hans út,

og fór til Gottskálks biskups föður síns, og giptist svo

aptur 1516 Jóni sýslumanni Einarssyni á Geitaskarði (sjá

Húnavatnssýslu).

1505 lét Þorvarður lögmaður ganga dóm að Varmá,

og nefnist hann í þeim dómi sýslumaður í Kjalarnesþingi,

máske hann hafi haldið það ásamt Arnesþingi til 1510,

að hann fór utan alfarinn"-).

Vigfús Erlendsson.

(Sjá um hann við Rangárþing). Þó Vigfús hafi tekið

Rangárþing 1503 eptir Torfa, lítur svo út, sem samfélag

hafi með sýsluvöldin verið þeirra bræðra á millum um
Rangár- og Árnesþing, því dómur finnst Hka í Rangárþingi

eptir Þorvarð 1503. En þá Þorvarður fór utan alfarinn,

1) Á vitanlega að vera: Vigfús.

2) Porvarður lögniaður fór utan 1512, og andaöist um vet-

urinn 1 Noregi, liklega sneiiima árs 1513. Sum ártöl hjá Boga,

að pví er Porvarð snertir, eru ónákvæm. Sjá annars um Þor-

varð lögmann: Lögsögumannatal og lögmanna: Safn til s. ísl.

II, 96—100, og visast til pess hér.
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sem sumir meina að hafi verið nálægt 1509, aðrir 1511,

er líkast til að Vigfús hafi og tekið Árnesþing, og víst var,

að lögmannsdæmið tók hann eptir Þorvarð bróður sinn,

því á alþingi 1510 bauð Björn sj^slumaður Guðnason mál

sitt 'undir Vigfús, sem það ár slepti hirðstjóraembætti.

Lítur það og til þess, að Þorvarður hafi þá ei nærri verið

sem lögmaður.

1513 lét Vigfús ganga 12 manna dóm um virðingu á

köplum. Vigfús mun hafa haldið Arnesþing ásamt Rang-

árþingi til þess hann fór utan 1520, og deyði í þeirri ferð

í Noregi 1521. Báðir þeir bræður hafa haft umboðsmenn^).

Halldór Brynjólfsson

1 Tungufelli. Um hann lét Stefán biskup ganga dóm 1

Skálholti 1492 fyrir misþyrming á staðarins landseta Gesti

Pálssyni, þar íyrir bætti Halldór biskupi Ketilsstaði í A-

verjahreppi; þar eptir gekk 6 manna dómur millum bisk-

ups og Halldórs um Haukholt í Hrunamannahreppi, og

Hraun í Grímsnesi, og dæmdust báðar af Halldóri undir

Skálholtskirkju.

1493 í plágunni miklu, tilféll Halldóri stórfé í arfa,

svo hann varð hinn auðugasti maður.

Freysteinn hét einn sonur Halldórs, sem gerðist bróðir

í Viðey, og gaf þar klaustrinu með sér Vaðnes í Gríms-

nesi; þá gjöf samþykkti Halldór 1515. Þvi get eg til, að

Halldór hafi einhver sýsluvöld haft, að hann kallast bóndi,

sem þá var valdsmannatitiIP).

1) Vigfús lögmaður liefur andazt snemma árs 1521. 23. og24.

mai 1521 lætur Hólrafriður Erlendsdóttir systir hans virða alla pen-

inga hans kvika og dauða, sem börnum hans höfðu til erfða fallið.

Er sú virðingargerð prentuð i ísl. Fornbrs. VIII, 794—81 1, nijög itar-

legt skjal og merkilegt, og er það hin clzta dánarbús-up])skript,

sem til er í heilu lagi. Sjá frekar um Vigfús lögmann Erlends-

son : Lögsögumannatal og lögmanna í Safni til s. ísl. II, 107—109

og hér síðar (við Rangárþing).

2) Að likindum hefur Halldór ekki haft sýsluvöld í Árnes-
sýslu, þótt hann sé kallaður ))bóndi((. Faðir hans hefur verið

Brynjólfur Eiríksson bóndi i Ytrihrepp, sem kemur við bréf 1481

(Fbrs. VI, 411), 1492 (Fbrs. VII, 118) og 1493 (Fbrs. VII, 176—177).

Að hann hafi verið son Eiriks Krákssonar í Skarði á Landi, og
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Árni Guðmundsson bóndi.

Honum útgaf Steí'án biskup bréf 1492 og er ei ólík-

legt, hann haíi einliver völd haít, sem umboðsmaður í sýslu^).

móöurbróöir Torfa í Klofa, eins og talið er fullum fetum i registri

vid 6. bindi Fornbréfasafnsins, er eflaust hæpið. Gjafabréf

Freysteins sonar Halldórs til Viðej'jarklausturs erdagsett27. októ-

ber 1515 (Fbrs. VIII, 571-572). Er Halldór þá lifandi. Af Frey-

steinsnafninu mætti ætla, að þeir Grímssynir, séra Freysteinn,

oö bræður hans, hafi verið i ætt við Halldór í Tungufelli.

Grímur faðir þeirra var bóndi í Arnessýslu, bjó um hríð í Auðs-

holti i Biskupstungum eptir 1500, en föðurnafn hans er ekki kunn-

ugt, svo að víst sé, en ef til vill verður það Ijóst, er registur er

komið við 8. og 9. bindi Fornbrétasafnsins. Hann er liklega sá

Grímur, sem nefndur er i vaðmálareikningi Skálholtsstaðar 1502

(Fbrs. VII, 628). Grímur faðir séra Freysleins gæti t. d. verið

dótturmaður Halldórs i Tungufelli. Halldóra hét dóttir Grims,

móðir séra Grims Skúlasonar í Hruna. Synir Halldórs aðrir en

Freysteinn voru Oddur prestur i Gaulverjabæ, Snæbjörn á Keld-

um og Brynjólfur prestur i Odda faðir Guðrúnar konu Jóns i

Skarði Eiríkssonar Torfasonar i Klofa (sjá hér áður).

1) Ekki tel eg liklegt, að Árni þessi hafi hatt sýsluvöld i Ar-

nessýslu. Sáttargerð milli hans og Stefáns biskups — staðfesting

á samningi Svcins biskups og Arna út at Oddgeirshólareið—, er

gerð i Skálhoili 25. janúar 1492 (Fbrs. VII, 88—90). Pessi samning-

ur Sveins biskups er frá 12. marz 1474 (Fbrs. V, 730—731). Hann
er sá Arni bóndi Guðmundsson, er tveir prestar votta um í Holti

undír Eyjafjöllum 11. júli 1499, að gert hafi testamenti sitt (Fbrs.

VII, 431—432) og er Árni þá látinn. Er i bréfi þessu nefnd ekkja

hans, Steinunn Sigurðardóttir, og er hennar einnig getið i hinu

fyrnefnda bréfi Sveins biskups.

Meðal heldri lögréttumanna í Árnesþingi um 1500 voru:

Ari Narfason. Hann var einn dómsmanna á Öxarárþingi 30.

júni 1495 (Fbrs. V^II, 271) og árið eptir einn í hinni alkunnu
Áshildarmýrarsamþykkt (Fbrs. VII, 321—324). Hann mun hafa

átt heima í Hreppunum (Eystri- eða Ytrihrepp).

Páll Teitsson er í Áshildarmýrarsamþykkt 1496 og 1. júli

1501 einn dómsmanna á Öxarárþingi (Fbrs. VII, 575). Hans er og
getið í áreiðargerð um landamerki Núps i Eystrihrepp 31. okt.

1502 (Fbrs. VII, 620—622) og 1504 er hann á alþingi næst fyrstur

dómsmanna og næst á undan Jóni Magnússyni á Núpi. 1. júlí

1508 er hann einn dómsmanna á alþingi (Fbrs. VIII, 225). Hann
mun hafa búið í Eystrihrepp, og hygg eg hann son Teits á

Krossi i Landeyjum Helgasonar sýslumanns Styrssonar. Mun
Teitur hafa átt systur Jóns Narlasonar föður Magnúsar á Krossi
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Erlendur Þorvarðsson.

Faðir: Þorvarður lögmaður Erlendsson (sjá að fram-

an)

Móðir: Margrét Jónsdóttir, systir Stefáns biskups^).

Kona fgrsta: Þórunn dóttir Sturlu s\sluinanns á Staðar-

felli Þórðarsonar Helgasonar. Þórunn giptist

1525 innan tvítugt, varð ekki gömul og deyði

á Kolbeinsstöðum. 1525 var svofelldur kaup-

máli Ij'stur og staðfestur á Staðarhóli á brúð-

kaupsdegi Erlends lögmanns Þorvarðarsonar

og Þórunnar Sturiudóttur:

Sturla bóndi og Guðlaug húsfre^'ja gáfu

Þórunni dóttur sinni jarðirnar: Ballará, Víg-

hólsstaði og Svínej', einnig Rafnkelsstaði og

Álptárbakka á Mjrum, samt Bakka á Skaga-

strönd, allar fyrir 2 hndr. hndr. og þar til 40

kúgildi og 20 hndr. 1 silfri. Erlendur lögmað-

ur lagði þar á móti 4 hndr. hndr. Strönd í

og Narfi sonur þeirra, er var í Krossreið og vann á Magnúsi,

verið á þennan liátt náskyldur Magnúsi, þeir verið SN'stkinas^'nir.

Getur og vel verið, að Ari lögréttumaður Narfason tiafi verið

móðurbróðir Narfa Teitssonar, en föðurbróðir Magnúsar á Krossi

og orðinn gamall 1496, þvi að son Narfa Teitssonar getur hann
varla verið. Aranafnið kemur og fram í Núpsæltinni, þvi að

svo hét sonarsonur Jóns Magnússonar hins eldra á Núpi. En
þetta er vitanlega að eins lausleg getgáta og annað ekki. P*að er

t. d. ekki óliugsandi, að faðir Páls hafi verið Teitur Pálsson lög-

rétturaaöur i Rangárþingi (1481) er verið mun hafa systkinabarn

við Teit Helgason (sjá Rangárþing).

Olafur Porbjarnarson er einn i Ashildarraýrarsamþj'kkt

1496 og hann er einn dómsmanna á Vatnsleysu i Biskups-

tungura 13. febrúar 1500 (Fbrs. VII, 470) og í dómi á alþingi 1.

júlí 1508 (Fbrs. VIII, 225). En Ólaíur Porbjarnarson, sem gefur

vitnisburð í Hvammi i Kjós 20. júni 1500 (Fbrs. VII, 489—490), er

liklega annar raaður. Olafur Porljjarnarson lögrétturaaður í Ár-
nesþingi raun vera = Ólafur Þorbjarnarson faðir síra Einars í

Hrepphólum afa séra Jóns Egilssonar.

1) Jón Sigurðsson (Lögsögumannatal og lögmanna: Safn II,

110) telur Erlend launson Porvarðar lögmanns og Margrétar, en
það er skakkt, því að þau Porvarður og Margrét voru gipt (sbr.

Fbrs. VII, 636) og Erlendur hjónabandsbarn.
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Selvogi með tilliggjandi jörðum og 100 kúgild-

um. Skyldi Þórunn eignast Nes í Selvogi og

þar til 30 kúgildi, eða ef hún heldur vildi

Hlíðarenda, Breiðabólsstað og Litlaland fyrir

90 hndr. og þar til 30 kúgildi. Skyldi þessa

fyr skrifaða peninga hafa húsfrú Þórunn átölu-

laust, hvort heldur vex eða þverra peningar

lögmanns, og alla þá gripi, sem hann gæfi

henni fyr eða síðar; skyldi hún og hennar erf-

ingjar þetta eiga, eins hvað henni kynni að til-

falla af arfi, gjöf eða gjaldi. Framfóru þessir

fjárskilmálar 1 stofunni á Staðaríelli, að nær-

verandi brúðkaupsvottum: Ólafi Guðmunds-
syni, PáU Ólafssyni, Halldóri TjTfmgssj'ni prest-

um, Þorleifi Pálssyni, Pétri Loptssyni, Hákoni

Björgólfssyni leikmönnum. Bréfið skrifað á Stað-

arhóH í Saurbæ, og þar innsiglað sama ár,

laugardaginn næstan fyrir translationem Magni

martyris^).

Börn: A. Jón átti Sigríði Þorsteinsdóttur frá Hjörsey,

Torfasonar ríka sýslumanns í Klofa-).

B. Guðbjörg giptist í íyrra sinni nálægt 1550

Grími sýslumanni og klausturhaldara á

Munkaþverá (sjá Vaðlaþing)'') síðar 1561

Jóni sj'Slumanni Marteinssyni (sjá Vaðla-

þing)3). Guðbjörg dó 1594.

Laundóttir Erlends með Ingveldi Jónsdóttur:

C. Margrét átti Þórólf son Eyiólfs á Hjalla og

Asdísar systur Ögmundar biskups; börn:

a. Sigmundur á Hoíi á RangárvöIIum, lög-

sagnari í Rangárþingi (sjá þar).

b. Þorvarður á Suður-Reykjum, átti Vil-

borgu dóttur Gísla biskups Jónssonar,

börn

:

1) P. e. 15. desember (1525). Kaupmálabréf þetta er prent-

að i ísl. Fornbrs. IX, 288—289.

2) Pau voru bl.

3) Sbr. I, 214—222.
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aa. Magnús.

bb. Erlendur.

cc. Kristín.

dd. Gísli.

ee. Þórður.

c. Vigdís Þórólfsdóttir seinni kona Þorláks

sj'slumanns Einarssonar (sjá ísafjarðar-

sýslu).

d. Guðrún Þórólfsdóttir^) átti síra Pétur í

Hvammi í Hvammssveit, son síra Árna
í Hítardal Arnórssonar, barn:

aa. Síra Magnús í Miðdalaþingum, átti

börn.

e. Þórunn Þórólfsdóttir seinni kona síra

Erasmusar Villadssonar; börn:

aa. Helga,

hb. Margrét, giptust og áttu börn.

f. Jarþrúður Þórólfsdóttir átti síra Jón
Kráksson; börn:

aa. Sira Ólafur.

bb. Margrét.

cc. Sturla, giptust og áttu börn^).

1) Guörún kona séra Péturs i Hvammi hefur ekki verid

dóttir Pórólfs Eyjólfssonar frá Hjalla, heldur annars eldra Þór-

ólfs, er reyndar var náskyldur Ögmundi biskupi og fékk jarðir

hjá honum, sbr. Bisks. H, 288, en Guörún er þó heldur ung til aö

geta verið dótíir Pórólfs Ögmundssonar, erkallaöur var »biskup((,

móöurbróður Ögmundar biskups, þótt sá Pórólfur haíi eflaust

orðið gamall. í ættatölunum í Bisks. H, 294—298 er Guðrún
ekki lieldur talinn meðal barna Pórólfs Eyjólfssonar.

2) Um næstu afkomendur Pórólís Eyjólfssonar og Margrétar
Erlendsdóttur sjá Bisks. U, 294—298. Er mikill ættbálkur paðan
kominn. I dómabókum finnst, að einn son Porvarðar Pórólfs-

sonar, er ekki er getið í ættatölum, hefur verið:

1. Ormur (ef til vill sami og Ormur prestur Porvarðsson á

Reynivöllum j 1629). Börn hans:
a. Jón prestur (liklega séraJón Ormsson í Laugardælum 1636).

b. Rögnvaldur, (ef til vill sami og Rögnvaldur prestur Orms-
son i Möðrudal?).

c. Pórður.
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Kona önniir Erlends : Guðrún Jónsdóttir. Anno 1541

laugardaginn næstan fyrir Mikaelsmessu á Skarði

í Langadal, framfór svofelldur kaupmáli miU-

um Erlends lögmanns Þorvarðssonar og Guð-

rúnar Jónsdóttur, sem þá gerðist hans ekta-

kvinna, með ráði og samþj'kki hennar næstu

frænda, sem var hennar móðir Kristín Gott-

skálksdóttir og elzti skilgetinn bróðir Egill

Jónsson, að þau mæðgin Kristín og Egill gáfu

og lögðu þessa peninga henni til giptingar, með
þeim peningum, sem hún átti áður í sinn föð-

urarf: jarðirnar Vík og Hól í Skagafirði fjTÍr

100 hndr. og Víkurland á Skaga fyrir 20 hndr.,

Bjarg í Miðfirði 60 hndr. og hér til 20 kúgildi

og 40 hndr. í silfri og öðrum góðum pening-

um. Hér á mót lagði greindur Erlendur lög-

mann 5 hndr. hndr. og gaf henni þar af eitt

hundrað hundraða, og skyldi hún vera mála-

kona í hans garð. A sama stað gerði Erlendur

lögmaður brúðkaup og festing til nefndrar Guð-

rúnar. Að téðum gerningi voru vottar: Helgi

ábóti á Þingej'rum, síra Björn Ólafsson, Eirikur

Þorvarðarson, Þormóður Arason, Jón Björns-

son, Flóvent Helgason, sem settu sín innsigli

fyrir kaupmálabréíið.

d. Pórólfur, dáinn um 1042, átti Bríet Jónsdóttur og Brietar

Teitsdóttur presls á Lundi Péturssonar, p. b.r

aa. Póra (í. um 1632).

bb. Katrin (f, um 1633) átti Pál Bjarnason. Dóttir hennar

Bríet.

cc. Elizabet (f. um 1636).

dd. Teitur (f. um 1637 f 7. júní 1692), bjó i Grafarkoti í

Lundarreykjadal, átti Hallíríöi Arnþórsdóttur, p. b.:

Þóröur, Rögnvaldur, Póra.

ee. Margrét (f. um 1640).

ff. Jón var á 1. ári 1642, var á Kroppi í Reykholtsdall672.

Laundóttir hans meö Kristínu Hallsdóttur Guörún.

[Petta um afkomendur Orms Porvarössonar er tekið

eptir framfærsludómi frá 1642 i svoneíndri Hörgslands

dómabók í landsskjalasafninu].
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1542 að Strönd í Selvogi in visitatione St.

Maríæ voru framanskrifaðir skilmálar endurnýj-

aðir ssoleiðis: Erlendur lögmaður hafði til

kaups við konu sína 5 hndr. hndr. en hennar

heimanfylgja var 2 hndr. hndr. Upp 1 téð 5

hndr. hndr. taldi hann sér: Kolbeinsstaði í

Kolbeinsstaðahreppi 100 hndr., Gröf í Eyrar-

sveit 20 hndr., Breiðabólsstað í Ölfusi 50 hndr.,

Hraun 30 hndr., Grímslæk og Litlaland 30

hndr. og Þúfu 20 hndr., allt í sömu sveit. Þar

til 1 hndr. hndr. í silfri og 30 málnytjukúgildi,

1 hndr. hndr. í skipum og öðrum þarflegum

aurum. Hennar peningar töldust: As í Vatns-

dal 60 hndr. Brekka 20 hndr., Ejjólfsstaðir og

Bakki 40 hndr., Bjarg í Miðíirði 60 hndr. og

hér með 20 málnytju kúgildi, 40 hndr. í silfri

og 20 hndr. í þarflegum peningum. Beiknast

þetta til samans 2 hndr. hndr. Hér til lagði

herra Erlendur af fyr slírifuðu sinu fé, 1 lindr.

hndr., svo máli greindrar hústrúr Guðrúnar

varð 3 hndr. hndr., voru þar í sérdeilis tilskildir

Kolbeinsstaðir og hér útí löggjafir, sem er fjórð-

ungsgjöf, og áður var umtalað að vera skj'ldi

60 hndr. Vitni þessa gernings voru: Síra

Björn Ólafsson er fyr var viðstaddur á brúð-

kaupsdegi, síra Jón Jónsson, Ormur Þorsteins-

son og Björn Þórðarson, sem settu undir það

kaupmálabréf sín innsigli.

Kona þriðja Erlends nefnist Arnleif.

Óvíst er um börn þeirra kvenna; þó telja sum-
ar ættir, að einn son þessa Erlends hafi verið

Narfi faðir Erlends á Kirkjulandi í Landeyjum
og Salbjargar Narfadóttur, konu Eyjólfs föður

Narfa föður Vigdísar og Gunnlaugs, einnig

Guðmundar og Jóns, sem drukknuðu i Þjórsá

á Eyjarvaði, og áttu þá eptir laungetin börn^).

1) Petta er röng ágizkun hjá Boga. Narfi faðir Erlends, Sal-

bjargar, Guömundar og Jóns var Narfi sýslumaður Erlendsson
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Þá Eiiendur vóx upp geiðist hann mikill uppvöðslu-

maður. Hann giptist snemma og bjó þá fyrst á eign

sinni Kolbeinsstöðum. Oljóst er mér, hvort hann hefur þá
haldið sýslu í Þverárþingi, eða annarsstaðar. Þess er getið,

þá Erlendur var á léttasta skeiði, og fylgdi Stefáni biskupi

móðurbróður sínum, var hann ásamt fleiri höfðingjum i

Viðey 1518^). Þar var þá og Ormur Einarsson, er átti

Ragnheiði systur hans, bar þeim á millum út af heiman-

fylgju Ragnheiðar, hvar af Erlendur hafði undir sig dregið

nokkuð, Sóttust þeir með vopnum í útidyrum í Viðey,

meðan biskupsveizla yfir stóð. Tveir menn vildu stöðva

þá, en særðust og fengu ei aðgert. Erlendur særði Orm
banasári. Meina menn að biskup og Vigfús lögmaður

frændur hans hafi þá komið honum utan, og hafi hann þá

fengið aflát hjá konungi, og bætt fyrir vígið, en komið út

1520 eða 1519, og að Vigfús lögmaður hafi þá sett hann

fyrir sinn umboðsmann 1520, þá hann sjálfur fór utan

með Ögmundi biskupsefni. Hitt er víst að lögmaður var

hann orðinn sunnan og austan 1523^), því 1523 mánu-

daginn eptir páskaviku, lét Erlendur ganga 12 manna
dóm í Kópavogi um rán Thyla Péturssonar á Bessastöð-

um, þá hann rænti því hann náði, og fangaði Hannes

hirðstjóra og hélt honum hjá sér í 14 daga. Dæmdist

Thyle óbótamaður^). (Að sönnu ritar dr. Finnur biskup,

að hann haíi orðið lögmaður 1527 og slept því embætti

1554, en þvi get eg ekki samsinnt). 1536 fékk Erlendur

kóngs Kristjáns 3. bréf fyrir lögsögu sunnan, austan og

födurbróöir Erlends lögmanns Þorvarðssonar, en alls ekki son-

ur hans (sjá Rangárþing). Annars er mjög óvist um 3. konu Er-

lends lögmanns, en venjulegast er hann þó talinn þrikvæntur.

1) Réttara mun 1519. Erlendur hefur þá verið ungur, þvi

aö hann mun ekki fæddur öllu fyr en um 1496, eða litki áður

og mun ekki hafa verið eldri en rúmlega hálfþritugur, er hann
var kjörinn lögmaður 1521, ef til vill helduryngri(Fbrs. VIII, 816).

2) Hann varð lögmaður sunnan og austan 1521 (sjá liér á

undan).

3) Pessi dómur frá 1. júní 1523 er prentaður í ísl. Fornbrs.

IX, 140—142.
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vestaii á íslandi en 1539 á St. Mathiæ dag annað, að

vera lögmaður sunnan og austan. 1538 lét Erlendur Þor-

varðarson lögmaður dóm ganga að Bakkarholti í Ölfusi,

um hýsingu fátækra manna, með 6 mönnum,
Arnessýslu mun hann og hafa tekið eptir Vigfús lög-

mann 1522; þar finn eg hann hefur 1525 nefnt 6 menn í

dóm^), Erlendur hélt Jón Björnsson fj'rir umboðsmann,

þvi í hans umboði lét Jón dóm ganga um dráp Diðriks

af Mynden; voru þá dómsmenn: Páll Vigfússon á Hhð-

arenda, Sæmundur Eiríksson í Asi, Daði Guðmundsson í

Snóksdal og íleiri.

1543 lét Erlendur 12 manna dóm ganga á Egilsstöð-

um i Múlas5"slu, um byggðarrikti, að Sesselja Loptsdóttir

hefði drepið mann sinn (það var lögmannsdómur).

1544 nefndi Erlendur 6 menn í dóm að Nesi 1 Sel-

vogi, miðvikudaginn næstan fyrir Pálsmessu um veturinn,

að dæma um orðbragð, skatthald og ógoldna landsskuld,

millum Erlends lögmanns og Þorsteins Pálssonar. Þar

af sézt, að Erlendur hélt þá enn Árnesþing; þá hafði hann

og Kjalarnesþing. En fyrir 1550 hefur hann slept Arnes-

þingi og Jón Björnsson tekið það^).

Lögdæminu sleppti Erlendur 1553, þá hann var af-

settur embættinu af Páli Hvítfeld. Voru honum þá bornar

margar sakargiptir:

1. að hann hefði stungið með hnííi Guðlaugu Runólfs-

dóttur.

2. að hann hefði verið með að rupla kóngsgarðinn Bessa-

staði.

3. hafi í nokkur ár ekki goldið biskupstíundir eða kirkju-

gjöld.

4. selt kóngsjörð, sem lengi hafði i eyði verið.

1) Arið 1525 finnst ekki annar dómur eptir Erlend en G

manna alþingisdómur (1, júlí 1525) ura ákæru Péturs Loptssonar
tilEyjólís Einarssonar (Fbrs, IX, 268—269). Ártaliðliklega skakkt
hér og á við einhvern síðari dóm Erlends lögmanns í Árnessýslu,
ef til vill Bakkarholtsdóm 1538.

2) Talið er þó, að Erlendur hafi verið kongsumboðsmaður
i Árnessýslu 1551 (sbr. Sýslumannaskrá J. S, 64 fol. í landsbóka-
safninu).
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ó. gefið friðlausum manni, sem drepið hafði húsbónda

sinn, verndarbréf.

6. veitt högg, stingi og misþyrmingu Ormi Þorsteinssyni

og hans fylgjurum. Hér fyrir dæmdist hann af em-

bætti og allt hans fé falHð undir kong. Stóðu máUn
lengi yfir og hafði hann fjTst ýms undanbrögð, og þá

ekki dugði skaut Erlendur þeim fyrir kong, sem 1558

dag 27. janúar gaf honum lausn á fé sínu fyrir 500 rdl.

Þess er að geta, að Erlendur lögmaður bjó fyrst

á Kolbeinsstöðum, og þar missti hann sína fyrstu konu.

Slirífað er, að eptir það hann vóg Orm mág sinn, hafi

hann vegið pilt á Kolbeinsstöðum. Nálægt eða fyrir 1530

flutti hann að Strönd í Selvogi til hægðar sér í embættis-

verkum, þá hann hélt Árnessj'shi. En hans kona deyði

snögglega, og var þar um margt rætt. Er og sögn hann

hafi vegið nokkur víg, en ekki er kunnugt hvað mörg,

eða með hverjum atvikum.

Fyrst framan af voru þeir Ögmundur biskup vinir,

en brátt kólnaði kærleiki þeirra. Biskup ásakaði hann

fyrir, að hafa slegið prest nokkurn í Vogsósakirkjukór, og

annan prest á Kolbeinsstöðum, og hefði svo báða hrakið,

að blætt hefði. Einnig að hann héldi hóru sína á heimili

sínu; að hann héldi SkálhoUskirkjueign; að hann hefði

stefnt biskupi fyrir kóng; að hann hefði sagt, að biskup-

inn fóttræði konungsins rétt og héldi konungsjörðunni

Háeyri; að hann hefði lofað prestunum að bæta þeim, en

ekki efnt það; að hann hefði ekki viljað tala við biskupsins

erindisreka, sem hefði átt að stefna honum. Vegna þriggja

fyrst talinna saka var hann dæmdur að betala Skálholts-

kirkju og biskupi 90 merkur, og fallinn í bann; en vegna

orða hans um biskupinn, skyldi hann taka aflausn bisk-

ups og vera faUinn í bann, ef hann þrjóskaðist 1 því í-

dæmda. Ei er Ijóst, hver málalok urðu, þó ætla eg að

Erlendur hafi lítið til vægt, og biskup minnkað ofsa

sinn. Erlendur hefur opt farið utan og fengið uppgjöf

konungs á vígaferlum sinum.

Sagt er hann hafi með elHnni orðið því nær bhndur,

og því rita sumir, að hann hafi slept lögmannsdæminu.

1561 eða 1562, þá Jón sýslumaður Marteinsson giptist
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Guðbjörgu dóttur hans, var hann í því brúðkaupi, og þá

að kalla blindur.

1576 (al. 1577) deyði Erlendur^). Hafði hann veri&

hið inesta afarmenni, ofsafenginn, kvennamaður. Hann
var og kallaður fjölkunnugur. Þar hjá var hann spek-

ingur að viti og auðmaður. Hann hhðraði sér hjá eptir

megni málum biskupanna, lét Jón umboðsmann sinn gera

í málum, svo sem um dráp Diðriks af Mynden og hans

fylgjara, og eigi vildi hann blanda sér í mál Jóns biskups

Arasonar, sem sjá má af bréíi Kristjáns skrifara til Daða

í Snóksdal, hvar Kristján hrósar vitsmunum og forsjálni

Erlends.

Jón Björnsson.

1525 nefndi hann 6 menn í dóm um ákæru þá, er

Jón ísleifsson kærði til Jóns Eyjólfssonar um hald á vinnu-

konu, dæmdist af Jóni Eyjólfssyni e^TÍr á viku fyrir haldi5

og 4 merkur i fullrétti^). (Mun hafa verið í umboði Er-

lends). 1529 nefndi hann menn 1 dóm að Þjóðólfshaga,

um þá sem halda lögráðið hjú annars manns^) 1539 út-

nefndi hann menn í dóm um dráp Diðriks af Ms'nden*).

Hygg eg allt þetta i umboði Erlends lögmanns, og að

1) 1576 mun réttara. Hefur Erlendur þá veriö kominn yfir

áttrætt. Sjá meðal annars um hann: Lögsögumannatal og lög-

manna: Safn II, 110-111.

2) Pessi dóraur finnst ekki 1 Fornbréfasafninu petta ár (1525),

og er þvi liklega frá öðru ári siðar. Hinsvegar er til 6 manna
dómur um framfæri Sigríöar Jónsdóttur, útnefndur á Vatnsleysu

i Biskupslungum 12. mai 1524 af Jóni Björnssyni, er þá hafði

»mins herra kongsins sýslu og umboð í Árnesi(( (Fbrs. IX, 211

—

212). Hefur þá Jón beinlínis haldið sýsluna fyrir eigin reikning,

en ekki i umboði Erlends. Pó virðist hann siðar hafa veri6

stundum umboðsmaður hans.

3) Ártalið 1529 á þessum dómi er skakkt og á að vera 1539,

Er sami dómurinn og Bogi getur síðar um, að Jón hafi dæmt 1

Pjóðólfshaga 1539 um hald á vinnukonu og dráp á kú.

4) Sá dómur var útnefndur i Laxárholti, og segir séra Jón
Halldórsson beinlinis að það hafi verið í umboði Erlends Iðg-

manns (Hirðstjóraannáll: Safn til s. ísl. II, 681—682).
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Jón hafi nálægt 1525 orðið hans umboðsmaður og haldið

því umboði til þess um 1545, þá Erlendur hefur nálægt

þeim tíma sleppt sýslunni, en Jón tekið hana að veitingu,

og haldið hana til 1554 eða nálægt því, þó árið sé óvíst.

1545^) var Jón vottur að trúlofun Þorláks Einarssonar og

Katrinar Hannesdóttur. 1550 var hann i Skálholti og

mælti á móti aftöku Jóns biskups Arasonar og sonahans;

kallast hann þá sjslumaður 1 Arnessýslu.

1539 lætur hann að Þjóðólfshaga ganga dóm um hald

á vinnukonu og um dráp á kú. Þar dómur þessi fram-

fór í Rangárþingi hygg eg hann haíi dæmt í umboði Jóns

Hallssonar (máske þetta sé sami dómur og nefndur er fyr

við árið 1529). 1541 að Reyðarvatni lét hann dóm ganga

um skipsáróðrarmenn. 1554 fékk Eggert Hannesson sýsl-

una og hefur Jón Björnsson þá Uklega orðið umboðsmað-
ur 1555—1556.

Níels Ólafsson.

Eg meina hann danskan. Var hann umboðsmaður
hirðstjórans Páls Stígssonar yfir þremur landsfjórðungum,

og ásamt öðrum sýslum tók hann sjálfur undir sig Árnes-

þing 1564 og lét sama ár dóm ganga að Bakkarholti 1

Ölfusi. Eg meina hann hafi eigi sjálfur haldið sý'sluna,

utan það eina ár, en þar eptir haft Gísla Sveinsson f^TÍr

sinn umboðsmann í þessari sj'slu, því umboðsmenn hirð-

stjóra tóku sjálfir þær sýslur, sem þeim sýndist, um þær

mundir, eins og Henrik Krag tók þá Snæfellsnessj^slu og

Stapaumboð sama ár^).

Auðvitað er, að Jón Björnsson hefur þá verið frá sj^sl-

unni og máske dáinn.

Eggert Hannesson lögnnaður.

Eptir veitingarbréfi Eggerts fyrir lögdæminu S. og A.

dagsettu sunnudaginn judica 1554 af Kristjáni þriðja, lénar

1) Mun réttara: 1544 (sbr. Árb. Esp. IV, 15). Ætt Jóns sýslu-

manns Björnssonar er ekki kunn.

2) Sbr. Hirðstjóraannál Jóns Halldórssonar: Safn til s. Isl.

II, 705. Níels hefur vafalaust veriö danskur að ætt.
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hann Eggert Í löginannskaup Árnesþing, utan 13 marka

og óbóta-mál. Mun Eggert hafa slept þessari sj'slu fyrir

1560 eða um 1556 eða 15ó7.

Ormur Jónsson.

1560 útnefndi liann dómsmenn á Vælugerðisþingi, um
kaplageymslu Skálholtsstaðarlandseta. (Hann var þetta

ár settur fyrir sýsluna, en i Þverárþingi 1561)^).

1) Petta er Ormur Jónsson, er bjó i Reykjavik (sbr. Safn tii

s. ísl. I, 114) og andaöist 1564. Er svo sagt 1 hdr. 199 412 (Lbs.)

med hendi Hannesar biskups, að Ormur hafi fallið af hestbaki

og dáið af afleiðÍDgum peirrar byltu. Af sama hesti hafi og Páll

Stígsson hirðstjóri dottiö og Grímur Þorleifsson frá Möðruvöll-

um og beðið báðir bana af (sbr. ísl. Sagnaþætti I, 19). Framætt
Orms er ókunn, en litill vaíi virðist á því, að Ormur Vigfússon í

Eyjumhafi verið af þessari sömu ætt og ef til vill heitinn eptirOrmi í

Vík, hvernig sem þeim skyldleilia hefur verið háttaö. Pj'kir raér

sennilegt, að Ormur Jónsson hafi verið af Viðeyjarmönnum kom-
inn (ætt Steinmóðs ábóta), eins og eg hef áður talið um Orm í

Eyjum (sbr. hér aö íraman bls. 6—7 n. m.). Um ISOOkemur/ón
Ormsson opt við bréí og gerninga í Viðey og gæti hann verið

faðir Orms, og sonur OrmsJó/issonar konventubróður í Viðey ept-

ir miðja 15. öld, þvi að það er enginn efi á, að sá Ormur er

dáinn íyrir 1497, eins og sjá má af vitnisburði Böðvars prests

Jónssonar á Starnesi 20. april það ár (Fbrs. VII, 337). En hitt

skjalið, þar sem Orms er getið (landamerkjaskrá um Laugarvatn

og Snorrastaði er ártalslaus og sennilega eldri en frá 1497 (Fbrs.

VII, 324—325). Að Árni Magnússon segir, að Ormur wkonventu-

bróðir« hafi verið á lifi 1497 (Fbrs. VII, 325 n. m.) stafar eflaust

iif lauslegri athugun á Starnesvitnisburðinum. í*essi Ormur
Jónsson hefur því verið munkur i Viðey á tímum Steinmóðs ?-

bóta (um 1450—1480). Son hans og bróðir Jóns Ormssonar gæti

verið sá Vilhjálmur Ormsson, sem verið hefur i Viðey, og er

annar vottur að sölu Porvarðs Steinmóðssonar (ábóta) á 20

hundruðum í Reykjavik. Fer sá gerningur fram 22. desember
1487, en bréfið ritað tveim árum síðar (1489) í klaustrinu í Við-

ey (Fbrs. VI. 610—611). Vilhjálmur er dáinn fyrir 8. marz 1494,

því að þá gefur Stefán biskup Porbirni Jónssj'ni leyfi tilaðflytja

burt af Viðey peninga þá, er féllu eptir Vilhjálm heitinn Ormsson
og Guörúnu .\ndrésdóttur (Fbrs. VII, 305). Einkennilegt er, að
Vilhjálmsnafnið, sem er injög fágætt á þeim tímum, kemur siðar

íram í Kalaslaöaættinni, þvi að einn son Vigfúsar á Kalastöðum
og bróðir Orms í Eyjum hét Vilhjálmur. Tel eg lítirm vafa á, að
þetta sé ein og sama æltin og ætt Orms i Vik. Með því að landa-

17
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Gísli Sveinsson.
Faðir: Sveinn Hólmfastsson.

Móðir: Guðlaug Jónsdóttir Erlendssonar^) (sjá Rang-

árþing).

Kona: Guðrún dóttir Gísla biskups Jónssonar (seinni

maður Guðrúnar var Stefán son Gunnars Gísla-

sonar).

Börn: A. Sira Guðmundur í Gaulverjabæ-) (dó 1605),

merkjaskrá Reykjavíkur, sem talin er frá því um 1500 (Fbrs. VII,

458), er árstalslaus, verður tæplega byggt á því, að Jón Pálsson,

sem þar er neíndur búandi ásamt Olafi Olafssyni, og þá meira

en fimmtugur að aldri, hafi verið faðir Orms i Vik, þvi að landa-

merkjaskrá þessi getur verið miklu yngri en frá 1500, þótt einn

vottanna sé Gissur Porleifsson, sem opt kemur við Viðeyjarbréí

um þær mundir. En þessi Jón Pálsson, sem i landamerkjaskránni

er nefndur, getur þó timans vegna ekki verið Jón faðir Vigfúsar

á Kalaslöðum, enda þótt skráin væri ekki eldri en frá því um
1520.

Ormur Jónsson sýslumaöur i Reykjavik átti Ingibjörgu dótt-

ur Narfa ábóta ívarssonar á Helgafellii) og voru synir þeirra:

a. Narfi i Reykjavik (sbr. II, .502—504). Einn ættleggur frá hon-

um ())Narfaættin(( i Árnessýslu) er rakin á bls 4—6 n. m. hér

ad framan.

b. Ogmundur bjó i Rej'kjavik um hríð ásamt Narfa bróðursin-

um. Son hans Ormur var austur i Ölfusi, átti Porkötlu 01-

afsdóttur trá Bakkarholti Eyjólfssonar á Hjalla Jónssonar,

systur Sigurðar i Bakkarholti. Ætt frá þeim er ókunn.

1) Jón faðir Guðlaugar var bróðir þeirra Erlendssona, Por-

varðs og Vigfúsar.

2) Séra Guðmundur og séra Bjarni voru ekki synir Gíslaog

Guðrúnar Gisladóttur biskups, þótt svo sé talið i öllum ættartöl-

um, heldur synir Gisla og f^Tri konu hans Guðlaugar Guðmunds-
dóttur prests i Hrcpphólum Jónssonar eldra á Núpi Magnússon-
ar (sjá hér áður). Petta sést beinlinis af framfærsludómi í dóma-
bók Einars sýslumanns Hákonarsonar frá 1620. Guðrún dóltir

Gisla biskups var s. k. Gísla og voru 5 börn þeirra: (Sveinn,

Magnús, Valgerður, Guðrún, Ingunn, Kristin).

1) í ættartölubókinni Lbs. 199 4^ er kona Orms talin Katrin

Hallsdóttir, systir Solveigar, er átti Porleif Grimsson á Möðruvðll-

um, og Porgerðar konu Björns á Breiðavaöi i Langadal. Hún hef-

ur því ef til vill verið s. k. hans.
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álli Onnu dóttur Þorláks Hreiðarssonar á

Kötlustöðum^); börn:

a. Salvör átti Bjarna á Stokkseyri Sigurðs-

son; börn:

aa. Sira Þorlákur á Helgafelli, tvígiptur

barnlaus, dó 1673.

bb. Gísli í Skarði á Landi, giptist og átti

börn, kól 1629.

cc. Magnús Vestmannaeyjasj'slumaður

(sjá þar).

dd. Markús á Stokkseyri kól 1629, dó

1687, giptist átti börn.

ee. Ragnheiðnr átti Einar Ólafssoii Árna-

sonar í Gunnarsholti og börn.

tT. Ingibjörg seinni kona Páls Gíslason-

ar landskrifara, átti börn.

gg. Síra Guðmundur, dó barnlaus.

hh. Sigurður á Háeyri, barnlaus.

b. Guðlaug Guðmundsdóttir átti Torfa á

Keldum Eiríksson; börn:

aa. Guðmundur dó á Keldum 1669, átti

1644 Valgerði dóttur Halldórs lög-

manns Ólafssonar og börn.

bb. Sigríður.

cc. Jón.

dd. Gróa fyrri kona Hákonar Bjarnason-

ar Hákonarsonar Árnasonar.

c. Helga átti Arnór ))Laganóra« holgóma

eystra á Öndverðarnesi, börn:

aa. Jón á Skeiðum-) átti Þorgerði Odds-

dóttur og börn.

1) Porlákur bjó á Loptsstöðum.

2) Jón átti Skálmlioltstiraun og t)jó þar. Þorgeröur kona
lians var dóttir séra Odds Stefánssonar i Gaulverjabæ, p. b.:

a. Oddur í Háliolti á Skeiðum átti Katrinu Erasmusdótturprests
i Hrepphólum Pálssonar, þ. b.:

aa. Gisli átti Óshildi Hinriksdóttur Magnússonar, þ. b.: Ingi-

björg, Sólborg, Katrín, Guðlaug, Þorgerður, Sigríöur og
Valgerður, er átti fyr Jón Eiriksson á Laugura í Flóa

ir
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bb. Magnús') átti Guðn\'ju Toríadóttur

og börn:

cc. Guðrún tvígipt, átti Nikulás fyr-) og

Erlend^) síðar og börn.

dd. Borgbildur átti Guðmund*) og börn.

Magnús Guðmundsson átti Guðrúnu Jóns-

dóttur Stefánssonar; börn:

aa. Þuriður átti Einar Jónsson Ólafsson-

ar og börn.

Hjörtssonar, þ. b.: Guðmundur verksmiðiuforstödumaður

i Reykjavik, íaðir Kristjáns á Brekkum í Hvolhrepp. S.

m. \'algerðar Gisladóttur Páll Helgason, p. b.: Osliildur.

bb. Guðmundur átti Önnu Guðmundsdóltur á Lindarhamri

Vigiússonar á ísabakka Pórólfssonar.

b. Guðmundur. Börn hans:

aa. Helgi i Sandvik í Flóa.

bb. Porvarður i Sauðholti i Holtum og Hamrahól átti ing-

veldi Gísladóttur og mörg börn. Ennfremur mun hafa

verið son Guðmundar:
cc. Arnór á Gjábakka i Pingvallasveit átti Puríði Jónsdóttur.

Son peirra Guðmundur á Skálabrekku, faðir Jóns s. st.,

föður líinars föður Halldórs Iireppsljóra á Kárastöðum.

c. Ingibjörg átti Porstein skáld á Hæli í Eystrihrepp son Magn-
úsar Eirikssonar á Skriðufelli og var f. k. hans. Hann var á

lifi 1729, 77 ára. S. k. hans Guðlaug Örnólfsdóttir. Son hans

og Ingibjargar:

aa. Guðni i Langholti i Flóa, álti Margréti Magnúsdóttur, þ.b.:

aaa. Ingibjörg átti Eyjólf Björnsson í Litlutungu i Holt-

um, þ. d.: Margrét átli Olaf í Nesi við PjórsáJóns-

son s. st. Jónssonar og Ingveldar Sigurðardóttur i

Skálmholtshrauni ísólfssonar.

d. Arnór.

e. Helga.

f. Ingiriður.

1) Magnús bjó á Kotferju. Guðný kona hans var dóttirTorfa

Jónssonar lögréttumanns í Hlið sjá hér áður bls. 224.

2) Nikulás Oddsson í Sauðholti var bróðir Porgerðar konu
Jóns Arnórssonar, bróður Guðrúnar.

3) Erlendur s. m. Guðrúnar var Erlendur Bjarnason i As-

um i Eystrihrepp.

4) Maður Borghildar er venjulega ncfndur Guðni og hafi

þau verið á Kalmannstjörn i Höfnum.
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bb. Salvör átti Gunnar Jónsson í Hvammi
á Landi og börn.

cc. Þórdís átti Daða son síra Jóns Gunn-
laugssonar og börn.

dd. Guðrún átti Þórólf Guðmundsson frá

Háfi og börn.

ee. Guðriin yngri átti Lopt Jónsson á

Eyvindarstöðum og börn^).

1) Sonur Lopts var:

a. Sigurður á Hjalla og síðar Nesi i Selvogi átti Guðriði Snorra-
dóttur, þ. b.:

aa, Bjarni í Nesi i Selvogi átti Guðrúnu Pálsdóttur lögréttu-

manns Björnssonar.

bb, Pétur i Nesi i Selvogi átti Helgu Þorsteinsdóttur, þ. b.:

aaa. Sigurður i Vorsabæ i Flóa átti Járngerði Hjörts-

dóttur á Velli Andréssonar; son þeirra Bjarni ridd-

ari, kaupmaður i Hafnarfirði.

bbb. Herdis átti Þorstein á Bjarnastöðum i Selvogi Jóns
son i Eymu Hróbjartssonar, þ. b. mörg, þar á með-
al Guðmundur á Járngerðarstöðum faðir Páls i Haulía-
dal föður Eyvindar á Stafnesi og Sigurðar i Hauka-
dal föður Greips, er þar bjó siðar, og Jóns Guð-
manns á Laug.

ccc, Þorsteinn átti Ingunni Ivlemensdóttur frá Einarsliöfn
Jónssonar, þ. d. Una átti fyr ísak Jónsson á Gufu-
nesi, en siðar séra Helga Bjarnason á Reynivöllum.

ddd. Katrin átti Jón Þorsteinsson á Ófriðarstöðum.
eee. Anna átti Þorkel Hjörtsson á Rútsstöðum, þ. b.:

Hjörtur á Bjarnastöðum i Selvogi, ísólfur á Mið-
húsum i Biskupstungum, Hinrik í Brandshúsum,
Hafliði á Birnustöðum, Herdís, er átti Valda Markús-
son i Geirakoti, og Guðrún f. k. Ólafs Lénharðsson-
sonar á Egilsstöðum.

ffí'. Guðrún átti Orm á Hamri i F"lóa Arnþórsson Björns-
sonar; þeirra son Bjarni i Sviðugörðum.

ggg, Guðlaug álti Guðmund Björnsson á Galtastöðum í

Flóa; þeirra dóttir:

a) Guðrún átti Pétur Grimsson á Galtastöðum, þeirra
synir Guðmundur verzlunarstjóri i Reykjavik
(sbr. III, 357—359), Friðíinnur á Galtastððum,
Bjarni i Hákoti og Andrés í Hólmfastskoti.

hhh, Guðriður átti Þórð i Þorlákshöfn launson Gunnars
Jónssonar og Puríðar Halldórsdóttur frá Stóru-
Sandvík Jónssonar, þ. b.:
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íT. GuðiiN' tvígipt átti son, sem sigldi.

Gísli átti Kristínu Eiríksdóltur, Björnsson-

ar frá Keldum; börn:

aa. Eiríkur átli Önnu Jónsdóttur og

mörg börn.

bb. Guðmundur átti Guðrúnu Jónsdóttur

og börn.

cc. Vilborg (al. Guðrún) átti Bjarna

Jónsson og börn.

dd. Katrín átti Jón Ólafsson á Búðar-

hvoli og börn.

ee. Salvör átti Sigurð Hallsson og börn.

a) Pétur á Loptsstöðuni átti Hildi Porkelsdóttur, p. b.:

a. Porkell í Skógsnesi.

b. Porsteinn á Ragnheiðarstöðum í Flóa.

c. Vigfús i Móakoli i Grindavík.

d. Pórður.

e. Ingibjörg átti Orm i Hamarshjáleigu Magn-

ússon Ormssonar og Halldóru Oddsdóttur i

í Vorsabæ Loptssonar í Árhrauni Guðmunds-
sonar.

f. Guðriður átti Eyvind Björnsson verzlunar-

mann í Keflavik.

g. Helga átti launson með Pórði Ej'jólfssj'ni frá

Skúfslæk Sigurðssonar, er Pórður hét.

h. Jón.

i. Hildur.

Launson Péturs Pórðarsonar:

k. Gísli á Óseyri við Hafnarfjörð átti Porbjörgu

Porláksdóttur frá P'ossi i Ytrihrepp Porsteins-

sonar i Jötu Oddssonar (sjá hér áður) þ. b.

Guðný átti Hans MöIIer kaupmann í Re^'kja-

vík.

b) Porsteinn í Porlákshðfn átti Ingibjörgu Halldórs-

dóttur í Porlákshöfn Jónssonar á Kröggólfsstðö-

um Eyjólfssonar, þ. b.:

a. Guðbjörg átti Einar á líeyðarvatni Guniiars-

son frá Hvammi á Landi Einarssonar.

c) Puríður átti Jón Frey&teinsson á Purá i Ölfusi.

d) Margrét átti Gisla Eiriksson á Úlfljótsvatni.

e) Guðrún átti lyr Ásraund Jónsson á Litlalandi,

siðar Porgeir á Litlalandi Porláksson á Hjalla Guð-

mundssonar, þeirra dætur Herdis og Guðriöur.
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B. Síra Bjarni Gislason i Ásum í Skaptártungu

átti fyr ívatrinu (al. Kristinu) dóttur Hall-

dórs sÝslumanns og lílausturhaldara í Slvapta-

fellssýslu (sjá Skaptárþing); börn:

a. Sira Gísli prófastur á Stað í Grindavik

(dó 1656) átti fyr Guðrúnu syslur síra

Gunnars Pálssonar, börn:

aa. Sira Ólafur í Hvalsnesþingum, seinni

maður Guðriðar Gisladóttur, hans

son: Gísli í Njarðvik faðir Ólafs

biskups.

bb. Jón á Hópi í Grindavík, átti börn.

cc. Sigurður á Stafnesi átti Guðbjörgu

og börn,

dd. Bjarni fór utan til Hollands 1645.

ee. Katrín átti síra Vigfús Oddsson og

börn.

IT. Ingveldur átti sira SumarHða Orms-

son og börn.

gg. Guðríður átti Helga, sem hernuminn

var, Jónsson og börn,

Seinni kona síra Gisla Bjarnasonar: Guðrún

dóttir síra Jóns i Grindavik. barnlaus^).

C. Sveinn (son Gísla sj'slum.) átti Guðrúnu

dóttur Stefáns í Oddgeirshólum Gunnars-

sonar á Víðivöllum-); börn:

a. Sveinn átti fyr Kristinu Þormóðsdóttur

ekkju frá Bræðratungu, þau barnlaus.

1) Frá peim séra Guðmundi og séra Bjarna sonum Gisla

Sveinssonar, er mikill æltbálkur kominn, sem hér yröi oflangtað

rekja út i æsar.

2) í Bisks. II, 651 er kona Sveins talin GuÖríöur Sveinsdótt-

ir frá Kálfafelli (dóttir séra Sveins Jónssonar á Kálfafelli) og mun
þaö rétt, p. b.: Sveinn og Katrín, en sennilegt er, að GuÖrún

Stefánsdóttir Gunnarssonar hafi verið s. k. Sveins. Annars er í

ættartölum raikill ruglingur um börn Gísla sýslumanns Sveins-

sonar og erfitt að greiöa úr pvi með fullri vissu, enda hefur Bogi

allmjög i þessu villzt og veröur pað leiðrétt hér, eptir pvi sem
ojnnt er.
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Seinni kona Sveins Guðriður Sveinsdóttir

frá Kálfholtii), börn:

aa. Katrín átti launbarn, það dó; hún

giptist og átti börn^),

bb. Ingunn átti barn við Kvæða-Eyjólfi,

giptist svo og átti börn^).

1) Petta er skakkt. Guðríður Sveinsdóttir var kona Sveins

föður hans og móðir Sveins yngra, aö því er talið er.

2) Katrín pessi var dóttir Sveins Gislasonar, en ekki sonar-

dóttir hans. Hún er ómagi i Miöfelh 1675 og pá dæmd á fram-

færi skyldmenna sinna. Systurson hennar er pá nefndur Sveinn

Sveinsson á Seltjarnarnesi.

3) Ingunn, er álti barn meö Kvæða-Eyiólíi, var dótlir Gisla

sýslumanns Sveinssonar, en ekki Sveins yngra. Pað sést Ijós-

lega af dómi Einars sýslumanns Hákonarsonar 15. april 1624 i

Gröf í Ytrihrepp um framfæri Porgils Pórissonar, bróðursonar

Gisla sýslumanns. Eru pá séra Gish Árnason og Sveinbjörn Geir-

mundsson eiginmenn Guðrúnar og Ingunnar Gisladætra par

nefndir. Ingunn átti Sveinbjörn Geirmundsson, bjuggu pau

á Skúmsstöðum á Eyrarbakka. Sveinbjörn hefur verið son Geir-

mundar Jónssonar, er kemur við bréí á E\'rarbakka á siðari

hluta 16, aldar. Bræður Sveinbjarnar voru Björn og Arnljótur

Geirmundssynir og systir peirra eflaust Guðrún Geirmundsdóttir,.

er átti Ögmund Sighvatsson (Galdra-Ögmund) á Loptsstððum.

Sonur peirra Páh bjó á Loptsstöðum, átti Sigríði Björnsdóttur

p. b.: Gish, Guðmundur og Snjólaug, er átti Porlák Arviðsson

Porleifssonar, Ásmundssonar ftá Hvoli. Dóttir Páls Ögmunds-
sonar mun og hafa verið sú Geirlaug Pálsdóttir, er 1685 giptist

Jóni Egilssyni i Ytrihrepp bróður Sveinbjarnar Egilssonar i Mið-

húsum i Sandvikurhreppi og eru pau Jón og Geirlaug talin pre-

menningar að frændsemi, er niun pannig háttað, að Sveinbjörn

Geirmundsson haíi verið móðuríaðir peirra Egilssona og Svein-

björn í Miðhúsum borið nafn hans. Verður pá skyldleikinn

pannig: öðrumeginn : Guðrún Geirmundsdóttir — Páll Ögmunds-
son — Geirlaug Pálsdóttir, hinumeginn: Sveinbjörn Geirmundsson
— dóttir Sveinbjarnar — Jón og Sveinbjörn Egilssynir. Pessi

Sveinbjörn Egilsson i Miðhúsum, er uppi var á siðari hluta 17.

aldar var forfaðir dr. Sveinbjarnar Egilssonar i beinan ættlið,.

pvi að son Sveinbjarnar i Miðhúsum var Egill i Miðhúsum (álífr

1729, 66 ára) faðir Sveinbjarnar í Njarðvik (t 1773) fðður Egils í

Njarðvik(t 1808) föður dr. Sveinbjarnar (f 1852), og skiptast par
nötnin Sveinbjörn og Egill stöðugt á um 200 ára bil. Hj'gg eg,.

að Egill faðir Sveinbjarnar elzta hafi verið bróðurson séra Jóns
Egilssonar í Hrepphólum, son Einars Egilssonar í Miðfelli í Ytri-
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b. Katrín^) átti Sveinbjörn Geirmundsson;

börn

:

aa. Brynjólfuv skipasmiður, átti Guðríði

og börn.

bb, Magnús á Skúmsstöðum, átti systur

sterka-Fúsa.

cc. Guðmundur. (Sumar ættir telja þetta

öðruvísi).

[c. Einar Sveinsson á Skíðabakka.

d. Sveinn.

e. Guðrún-).

D, Síra Gissur í Þingmúla^), átti Guðrúnu Ein-

arsdóttur; börn:

a. Síra Bjarni í Þingmúla, átti Ingibjörgu

Þorvarðardóttur; börii

:

aa. Sira Jakob á Kálfafelli, átti Guðn\'ju

Guðmundsdóttur og börn.

bb. Síra Eiríkur á Hallormsstað, átli

Þuríði Arnadóttur og börn.

ce. Henrik átti Guðrúnu Arnadóttur og

barn,

E. Magnús í Miðfelli dó fyrir 1640, átti Katrínu

hrepp, Sveinbjarnarnafnið er einnig i þeirri ætt, pvi aöeinnson
séra Jóns liét Sveinbjörn.

Börn Sveinbjarnar Geirniundssonar og Ingunnar Gisladóttur

hafa verið:

a. Brynjólfur skipasmiður.

b. Magnús á Skúmsstöðum, er tímans vegna gæti verið iaðir Ög-
mundar á Loptsstöðum og Ofeigs lögréttumanns í Skipholti.

c. Guðrún átti Orm Jónsson á Skúmsstðöum (sjá hér síðar).

d. Guðmundur (ef til vill réttara: Geirmundur).

1) Petta er skakkt. Kona Sveinbjarnar var ekki Katrin

Sveinsdóttir Gíslasonar, heldur Ingunn fööurs^'stir hennar (sjá

hér næst á undan).

2) Frá
[ á aö falla burtu, þvi að það er skakkt.

3) Séra Gissur í Pingmúla var alls ekki son Gísla sýslu-

manns Sveinssonar, hekiur son Gísla prests Örnólfssonar áSönd-
um i Dyrafirði. Pessir ættliðir frá séra Gissuri eiga þvi að íalla

hér burtu.
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frá Bræðratungu Þorinóðsdóltur Asmunds-

sonar; þeirra börn:

a. Valgerður átti Brynjólf Jónsson í Skarði

á Landi^); börn:

aa. Ásmundur á Litluvöllum á Landi,

mikill smiður.

bb. Guðrún átti Alf Gíslason á Reykjum

og börn.

cc. Helga átti Kolbein Guðmundsson og

börn.

dd. Gísli.

ee. Kristin átti Eirík Guðmundsson-).

F. Þuríður Gísladóttir').

G. Guðrún*).

1) Þetta er skakkt. Valgerður f. k. Brynjólfs 1 Skarði var

ekki dóttir Magnúsar, Iieldur systir hans, dóttir Gisla sýslumanns

Sveinssonar (sjá liér áður bls. 218) og son peirra var Gísli i

Ölvaðstiolti, en Ásmundur, Guðrún, Helga o. fl. voru börn Brynj-

ólfs og s. k. hans Valgerðar Asmundsdótlur (sjá hér áður bls. 219).

t*elta er þvi allt skakkt rakið hjá Boga. En dóttir Magnúsar og

Katrinar var

:

a. Guðrún f. k. ívars á Brúnastöðum Guðmundssonar i Vetleifs-

holti Magnússonar og Auðbjargar Xikulásdóttur, áltu citt

barn, er dó ungt.

2) Mun eiga að vera Eiríkur Guðnason í MiðfelH (sjá liér

áður bls. 216) en kona hans var ekki Kristín dóttir Brynjólís i

Skarði, heldur Krislin dóttir Gisla sýslumanns Sveinssonar. I

Bisks. II, 652 stafar paö af mislestri i ættatölunum, að kona Ei-

ríks Guðnasonar í Miðfelli er talin Kristin Kolbeinsdóttir.

3) Pessi Puriður á að falla hér burtu, og sömuleiðis Mar-

grét, sem dætur Gisla Sveinssonar.

4) Guðrún pessi átti fyr séra Gisla Árnason, er var á lifi

1624. Er hann i ættatölum talinn sonarson Sveins prests Jóns-

sonar á Kálfafelli, son Árna Sveinssonar og Margrétar Gísladóttur.

Var sá Árni bróðir samfeðra Guðríðar Sveinsdóttur, konu Sveins

Gislasonar, en Margrét Gísladóttir kona Árna talin systir stjúp-

móður hans, er einnig hafi heitið Margrét, en mun réttara

Guðriður (Bisks. II, 651).

Börn séra Gísla og Guðrúnar: Gisb, Guðmundur og Margrét,.

er átti Magnús Gamalielsson á Eyrarbakka. Synir Guðmundar:

Jón, Þórður, Hinrik og Gísli. S. m. Guðrúnar var Stefán í Odd-

geirshólum, launson Gunnars Gislasonar á VíðivöIIum, pau bl."
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H. Kristín^).

I. Margrét átti Arna Sveinsson-),

K. Ingunn átti Sveinbjörn Geirmundsson^) og

börn.

Gísli mannaðist vel og bjó í Miðfelli, gerðist og Skál-

holtsstaðarráðsmaður, Hann þótti lögvilur, var fyrst lög-

réttumaður og í stóradómi var hann ásamt öðrum 1564.

1565 meina eg hann hafi orðið umboðsmaður danskra

á Bessastöðum og þar eptir tekið veiting fyrir Arness\'slu*).

Því til sanninda: 1566 nefndi hann 12 menn í dóm um
lemstrarsár og sama ár nefndi hann 6 menn í dóm um
þjófnað í Arnessýslu. 1567 nefndi hann 6 menn í dóm
um mann, er hljóp frá konu sinni, og lét dóm ganga um
sektir hans. Sama ár nefndi GísH Sveinsson sýslumaður

i Arnesþingi 6 presta og 6 leikmenn í dóm að Húsatópt-

um, eptir l)oði höfuðsmanns Henriks Krag um kirknafé;

dæmdist að þeirra fé skyldi fyrst af öUum skuldum greiðast.

1570 var hann í lögmannskjörum ásamt Þórði Guð-

mundssyni og Þorláki undir Núpi, hefur hann því verið

álitinn lögvitur maður. Hvað lengi hann hefur haldið

Arnessv'slu eða hvort Þormóður Asmundsson hafði þar

sýsluvöld sem lögsagnari, eða hafði SN'sluna að veiting

1) Kristin átti Eirik Guðnason i Miðfelli (sjá hér á undan).

2) Þetta er vafalaust skakkt, pótt svona sé talið í sumum
ættatölum, og að Árni og Margrél hafi verið foreldrar séra Gísla

(sjá hér á undan).

3) Sjá hér á undan. Vegna þessa afarmikla rugUngs um
börn Gísla sýslumanns Sveinssonar pykir rétt að benda á, aö f.

k. börn hans voru þeir séra (iuðmundur i Gaulverjabæ og séra

lijarni í Asum, en s. k. börn hans með (iuðrúnu Gisladóttur

biskups hafa verið þessi : Sveinn, Magnús í Miðfelli, Valgerður

f. k. Brynjólfs í Skarði, Kiistín kona Eiríks GuÖnasonar i Miðfelli

Ingunn kona Sveinbjarnar (ieirmundssonar og Guðrún, er átti séra

Gísla Árnason.

4) Séra Jón Egilsson (Biskupaannálar : Safn til s. ísl. I, 114)

segir, að Gísli hafi fengið Árnessýslu 1564 hjá Hinrich Krag, og
reið séra Jón, þá unglingspiltur, með honum um vorið i fyrstu

þingaferð hans um sýsluna. Þetta mun þvi öldungis rétt.
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1574, er mér dulið, eins nær hann deyði^); og annað

fleira um hann. Hitt er Ijóst, að hann hefir verið miliill

auðmaður, því við hans dauða var arfur dóttur hans 60

hundruð. En þar vist er, að hann átli 5 syni og íimm

dætur^) (ef ei fleiri), hefur hann mátt eptirláta börnum
sínum hálft áttunda hundrað hundraða, eða meira.

Nikulás Björnsson^)

lét dóra ganga að Krossi 1577, um hald á hesti og 1579

er hann á alþingi nefndur Arnessýslumaður, hkast í hálfri

sj^slunni.

Þormóður Asmundsson.
Faðir: Asmundur i Bræðratungu, Lýtingsson Einars-

sonar^).

1) Gisli svsluraaöur andaöist 1577 (Biskupaannálar: Safn I,

110). Bogi hefur auösjáanlega ekki pekkt Biskupaannála séra

Jóns. Sýslumannarööin í Árnessýslu á peim árum mun eflaust

rétt, eptir pvi sem séra Jón telur hana (Safn I, 114), en hún er

pessi, svo langt sem séra Jón mundi:
Ormur Jónsson i Vik (1560—64).

Gísli Sveinsson (1564—1567?).

Ólafiir Jónsson Baggi (c. 1568?—1569?).

Gisli Sveinsson aptur (c. 1569?—1570?).

Gísli Pórðarson lögmaður (c. 1570?—1574?).

Olafur Jónsson Baggi aptur (c. 1574?—1580?).

Gisli Pórdarson aptur (c. 1580?—c. 1600).

Jón Marteinsson tvisvar (c. 1585—1590? og c. 1600— c. 1603).

Hákon Árnason (c. 1603—1608).

Hákon haföi og sýsluna áöur um tima með Gisla Pórðarsyni

milli 1590—1600 (sjá hér siöar). Pormóður Ásmundsson og Niku-

lás Bförnsson (sjá siðar) hafa að eins verið umboösmenn, liklega

Ólafs Bagga.

2) Petla mun nokkuð vatasamt lijá Boga sjá hér áður).

3) Um Nikulás sýslumann Björnsson sjá Rangárping og III,

417—418 n. m.

4) Lytingur Einarsson íaðir .\smundar bjó i Súlunesi í Leir-

ársveit og er nefndur í dómi Jóns sýslumanns Pórðarsonar 1525,

er hann kærir pá menn, er lofað höfðu peningum til giptingar

Oddi heitnum Einarssyni bróður hans sbr. III, 402—403 n. m. og

Fbrs. IX, 265—266. Faðir Lýtings og Oddshefur verið Einar Oddsson
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Kona: Ingibjörg (dó 1606) dóttir Þorsteins í Hjörsey,

Torfasonar sS'slumanns í Klofa (sjá hér aö

framan).

Börn: A. Síra Asmundur i Hvammi í Norðurárdal,

f^Tst prestur til Torfastaða nálægt 1580, svo

kirkjuprestur í Skálholti 1587, tók Hvamm
1592 til 1631, var við prestsembætti yfir 50

ár^), átti Ingibjörgu dóttur síra Halldórs í

Selárdal, Einarssonar Sigvaldasonar langa-

lífs-); börn:

a. Guðmundur i Stóraholti í Saurbæjarsveit

átti 1633 Guðrúnu (dó 1660) dótturJóns

yngra Dan; þeirra dóttir:

(gullsmiður), er búið hefur á Sturlureykjum i Reyklioltsdal

())GuIlsmiðsreykjum((), en ekki á Norður-Reykjum i Hálsasveit, eins

og segir í registri við 5. Ijindi Fornbréfasafnsins). Hann kemur
nokkrum sinnum við bréf og síðast 1501 (Fbrs. VII, 687—688).

Er ekki ósennilegt, að hann sé sami maður og Einar son Odds
lögmanns Asmnndssonar á Stóruvöllum á Landi, sem er f^Tstur

dómsmanna í dómi í Fiflholti 30. okt. 1475 (Fbrs. V, 805—800)

ásamt Örnólfi bróður sínum. En litlu síðar fer Einar Oddsson
aö koma fyrir í bréfum í BorgarfirÖi. Eg tel petta mjög senni-

legt og Ásmundarnafnið bendir einnig á pað. Kona Einars Odds-

sonar á Sturlureykjum hefur eflaust verið sú Gndriin Pormóðsdótlir,

sera nefnd er i bréfinu 1504 (Fbrs. VII, 687) og bróðir hennar sá

Eilífur Pormóðsson, sem er einn í áreiðargerð um landamerki
TTiiIli Sign}jarstaða og Norður-Reykja í Hálsasveit 31. okt. 1480

(Fbrs. VI, 298—299) ásamt (mági sinum) Einar Oddssyni, sem
par er fyrstur áreiðarmanna. Eg tel petta vafalaust auk pess

sem Pormóðs nafnið í ætt pessari bendir beinlinis á, að petta

muni rétt vera, Pau Eilífur og Guðrún gætu verið börn Pormóðs
Jónssonar konventubróður i Viðey 1484, en um pað skal eg samt
ekkert fullyrða. Petta sem hér er sagt um framætt Pormóðs i

Bræðratungu hefur ekki fyr verið athugað. Að Ásmundur Lýt-

ingsson faðir hans hafi búið i Bræðratungu, eins og Bogi segir,

mun vera rangt. Pormóður mun hafa búið par fyistur sinna
kynsmanna og fengið jörðina að erfðum með konu sinni, pvi að
Torfi í Klofa átti hana. Kona Ásmundar og móðir Pormóðs var
Gudrún Snorradótlir, systir Hildar, er átti Finn Ólafsson frá

Pernuvikr

1) Síra Ásmundur átti hálfa Bræðratungu og seldi hana
Oisla lögmanni Hákonarsyni.

2) Sbr. II, 70.
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aa. Ólöf átti Magnús sýslumann á Eyri

(sjá ísafjarðarsýslu)^).

b. Þóra átti fyr Pétur sNslumann Pálsson

(sjá Strandasýslu^) en síðar Þorstein á

Narfeyri, sem testamenteraði Eggert rika

fé sitt, þau Ijarnlaus.

B. Sira Jón á Slíógarströnd og Helgafelli (dá

1622) átti Ingveldi Vigfúsdóttur sj'slum. Jóns

sonar (sjá Kjósarsj'slu; börn^):

a. Guðmundur á Fróðá átti Þórunni dóttur

Steindórs sSslumanns Finnssonar (sjá

Snæfellsnessj'slu).

b. Jórunn átti fyr Sigurð son síra Gísla

Guðbrandssonar; börn:

aa. Gisli.

bb. Guðrún, bæði l)arnlaus.

Seinna átti Jórunn Jón Einarsson á

Skarðshömrum.

c. Ingibjörg, dó 1680, átti Þórð Eyjólfsson,.

barnlaus.

d. Sigríður átti Jón Gíslason (sjá Dalasýslu).

C. Síra Gisli^) deyði í bólunni 1616.

D. Einar átti fj'r Guðrúnu eldri, dóttur Sigvalda

á Búlandi; börn:

a. Halldór i Þrándarholti, lögréttumaður og

bryti í Skálholti, giptist og átti börn°).

1) Sbr. II, 48—49 og 221. ÞaÖ er einkennilegt, aö á þeim
báðum stöðum er Pormóður i Bræðratungu sagður ))Porsteins-

son Torfasonar«, og befur pað ekki verið leiðrétt. Par á auð-

Yitað að standa: ))tengdason« Porsteins Torfasonar.

2) II, 371. Synir scra Ásmundar voru ennfremur:

c. Halldór sigldi og var 2 ár erlendis, andaðist í

í bólunni 1616, bl.

d. Bárður dó í sömu bólu, 14 ára gamall.

3) Pau eru talin hér áður á bls. 21 og ítarlegar en hér. Af-

komendur Guðmundar á Fróðá eru taldir III, 121—125 og afkom-
endur Sigríðar systur lians II, 655—665.

4) Hafi Gísh þessi veriö prestvígður, heíur hann að eins ver-

ið aöstoðarprestur.

5) Halldór lögréttumaður (f 1696) átti Hallberu Magnúsdótt-
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b. Þormóður í Súluholti, giptist og áttí

bönn^).

c. Sigurður, átti launson-).

d. Guðrún giptist og átti börn^).

Einars seinni kona var Jóhanna Ein-

arsdóttir. Hún þótti skapstór, þau gipt-

ust 1(516 að ráðum Odds biskups í Skál-

holti. Taldi þá Einar sér 40 hundruð

og gaf henni fjórðungsgjöf, en henni voru

talin 20 hundruð, hvar af hún átti sjálf

10 hundruð; biskup lofaði henni að gjöf

5 hundruðum, en Arni og síra GísH bisk-

ur frá Skriðufelli Eirikssonar (og GuÖriöar Ögmundsdóttur) syst-

ur Porsteins skálds á Hæli og eru frá þeim ættir, sbr. II, 341.

1) Pormóður átti Porbjcrgu Ögmundsdóttur, þ. b.:

a. Hlin átti Hannes Hannesson.

b. Guðrún átti Olaf Olafsson, sem er á lifi í Vorsabæ á Skeiö-

um 1729, 77 ára, p. b.: Pormóður, Porbjörg og Póra, er átti

Magnús Jónsson i Vorsabæ.

c. Salgerður átti Jón Jónsson i Kolsholti, þeirra son mun vera

Pormóður Jónsson, er býr í Vatnsholti 1729, kvæntur Krist-

inu Porvarðsdóttur, átti mörg börn.

d. Guðrún yngri var blind, er á lífi á BoUastöðum í Flóa 1729,

78 ára gömul. Launson hennar með Gísla Porsteinssyni á

Hurðarbaki:

aa. Guðmundur á Bollastöðum átti Oddnýju Snæbjörnsdótt-

ur (frá Neistastöðum Gunnarssonar) systir Guðfinnu f. k.

Sigurðar ísólfssonar í Skálmholtshrauni, þ. b.: Oddur i

Langholti i Flóa, Einar i Ölvaðsholti, Sigríður, Elín og
Guðlaug, er átti Helga í Vola lijá Hraungerði Sigmunds-
son á Ófeigsstöðum Helgasonar, en Helgi í Vola var bróð-

ir Ofeigs í Fjalli á Skeiðum, föður Vigfúsar i Fjalli, föð-

ur Ofeigs ))rika«, er þar bjó einnig, föður Ofeigs i Fjalli

og Vigfúsar föður Ofeigs prests í F'ellsmúla (sbr. um þetta

II, 341).

2) Hann hét Ásmundur og var í Asi í Melasveit.

3) Guðnin átti Magnús Einarsson i Múla í Biskupstungum,
þ. d.:

a. Guörún f. k. Einars í Efstadal Narfasonar s. st. Einarssonar
í Gröf Jónssonar á Kringlu og Laugarvatni Narfasonar í Reykja-
vík Ormssonar, sbr. II, 341—342 og bls. 4—6 n. m. hér aö
framan og eru þar taldir nokkrir aíkomendur þeirra. Skai
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ups Odds synir öðrum 5 hundruðum, til

samans 10 hundruð* Eptir dauða Ein-

ars vildu erfingjar hans svipta Svein son

þeirra arfinum, og fundu það til, að þeir

réttu giptingarmenn Jóhönnu rétt tii

bornir hefðu ei geíið sitt samþykki þar

lil, og hún hefði verið öðrum heitin.

Kom þetta til alþingis 1637 og optar.

Jóhanna giptist eptir dauða Einars síra

Gottskálki í MiðdaF). Son Einars og

Jóhönnu:

e. Sveinn álti tvö launbörn.

E. Kristín átti fyr Guðmund, svo Svein Sveins-

son (sjá að framan), barnlaus.

F. Katrín'-) átti Magnús Gíslason (sjá að framan).

G. Þorgerður átti síra Pál í Klausturhólum,

Jónsson^); börn:

a. Arni á Skúmsstöðum, átti Astu Sigmunds-

dóttur*); börn:

I

þess hér getiö, að það sést af bréfabók Brjnjólfs biskups,

að kona Einars í Gröf og iiióðir Narfa (eldra) i Efstadal hef-

ur verið Guðrún Jónsdóttir frá Seli Hallvarðssonar og Guð-

rúnar Sæniundsdóttur í Gröf Jónssonar rebba eða refs í Gröf,

(er varð banamaður Diðriks von Mynden í Skálholti IH'AQ), Sig-

urðssonar. En Jón refur var bróðir Guðrúnar, föðurmóður
séra Jóns Egilssonar í Hrepphólum (Safn til s. ísl. I, 70,

Dætur Einars og systur Naría (eldra) í Efstadal voru:Guðný,

er átti Hall Þorsteinsson og Ingibjörg, er átti Jón ívarsson.

Kona Jóns Narfasonar var Guðrún Oddleifsdóttir, ekki Pm-
íður (bls. 4—6, II, ó04\ Pað sést af bréfabókura Brynjólfs

biskups.

1) Systir Jóhönnu var Ingunn Einarsdóttir, er átti Pórodd
Magnússon i Skáldabúðura, þ. b.: Gísli prestur á Snæfoksstöðura

(t 1667) og Vilhjálmur.

2) Katrin bjó lengi ekkja eptir mann sinn á Hrauni á Eyr-

arbakka.

3) Scra Páll var son séra Jóns Egilssonar í Hrepphólum.
Porgerður hafði átt áður barn raeð smaladreng Markúsi Hall-

dórssyni.

4) Ásta (eða Ástríður) kona Árna var dóttir Sigurðai í Bakk-

arholti Ólafssonar s. st. Eyjólfssonar á Hjalla Jónssonar.
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aa, Síra Páll á Kolfreyjustað, átti Hall-

dóru Magnúsdóttur og börn^).

b. Sigríður átti fyrst sira Odd í Miklagarði

Jónsson; barn:

aa. Páll.

Síðar síra Halldór Jónsson og seinast Björn

Ólafsson-).

1) Enn voru synir Arna Pálssonar:

bb. Oddiir prestur á Kálfatjörn átti Katrínn

Jónsdóttur prests i Arnarbæli Daöasonar

þ. d. Porbjörg átti Jón sýslumann ísleifs-

son (sjá Skaptafellssýslu).

cc. Símon stúdent á Pórustöðum í Ölfusi,

tvíkvæntur.

dd. Jón var launson Arna Pálssonar, áttiMar-

gréti Daðadóttur prests i Steinsholti Hall-

dórssonar, þeirra son Hákon í Kirkjuvogi

faðir Vilhjálms í Kotvogi föður Hákonar
dannebrogsmanns i Kirkjuvogi (sbr. bls.

165-166 og 175—177 hér að framan).

2) Enn voru dætur séra Páls og Porgerðar:

c. Hallgerður átti Pórð á Kiðabergi ólafsson á

Búrfelli Jónssonar, þ. b.: Páll, Steinunn.

d. Ingibjörg átti Olaf Gíslason prests í Arnarbæli
Teitssonar sterka i Auðsholti Gislasonar,

bróður Álfs lögrétturaanns á Rej'kjum, þ. b.:

aa. Álfur i Mundakoti á Eyrarbakka 1708.

S^nir hans Ólafur og Sturlaugur búa á

Stokkseyri 1729 en Jón i Ferjunesi.

bb. Sturlaugur bjó á Kotleysu 1708. Synir

hans Einar á Efri-BrúnavöIIum á Skeið-

um og Bergur i Brattsholti, sem afarmilf-

il ætt er frá komin i Árnessýslu (Bergs-

ætt) sbr. vísuna: Sex eru taldir synir

Bergs
I

á sigluhundi
|
Ari, Valdi (þ. e. Por-

valdur), Grimur (þ. e. Porgrímur), Gvend-
ur, Jón og Mundi (þ. e. Ingimundur).

Framætt Bergs hefur áöur ókunn verið,

en þetta, sem hér er sagt er rétt. Að
rekja þessa Bergsætt ítarlega niður til

núlifandi manna yrði oflangt mál, og verö-

ur þvi hér að sleppa. Frá Einari Stur-

laugssyni bróöur hans eru og ættir komn-
ar.

18
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H. Síra Jón laungetinn-), var seinni maður Hall-

dóru Halldórsdóttur prests í Selárdal Einars-

sonar; börn

:

a. Guðmundur, hans dóttir:

aa. Hallfríður átti mörg börn.

b. Páll í Stapadal; hans börn:

aa. Úlfur,

bb. Jón^).

Þormóður Asmundsson fór 17 vetra gamall til Odds
lögmanns Gottskálkssonar (og sagði Oddi biskupi Einars-

syni flest um Odd lögmann). En eptir dauða Odds gipt-

ist Þormóður, gerðist lögréttumaður og bjó í Bræðratungu.

Hann gerðist s\'slumaður í Arness}'slu, eg meina í umboði

Gísla Sveinssonar, eða danskra á Bessastöðum.

1573 nefndi hann menn í dóm að Gröf í Ylrihrepp

um hjáleigu- og búðarmenn, að þeir skyldu framfæra fá-

tæka að tiltölu. 1574 lét Þormóður ásamt Gísla biskupi

Jónssyni, ganga dóm að Borg í Grimsnesi og nefndi 6

leikmenn í dóm um krankleik hjónaefna og hjóna, og

hvað væri lögmæt orsök þar af til aðskilnaðar.

Hér af má sjá, að Þormóður heíur verið fyrir sýslu-

mannsverkum í Arnessj'slu, en hvað lengi er mér óljóst,

þó ætla eg hann haíi þar verið nokkur ár.

1593 er hann á alþingi talinn með öðrum meðdóms-
mönnum í máh Guðbrands biskups. Hefur hann þá

verið hniginn að aldri.

cc. Hallgerður f. c. 1645, er á lifi á Eyrar-

bakka 1729, 84 ára gömul. Dóttir tiennar

Geirný Guðmundsdóttir (f. c. 1677), ef til

vill dóttir Guðmundar Pálssonar frá Lopts-

stöðum Ögmundssonar (Galdra-Ögmund-

ar) Sighvatssonar (sjá liér áður bls. 256),

dd. Helga f. c. 1650, er á Stokkseyri 1729 iijá

Ólafi .\lfss5'ni bróðursyni sínum, 79 ára

gömul.

1) Hann er kallaður wséra Jón látúnssmiöur« i Bisks. II, 612;

I Lbs. 199 4í£ er sagt, að hann hafi verið prestur og misst em-
bættið og orðið sár (p. e. veikzt af sárasótt).

2) Sonur Jóns Pálssonar var tjlfur faðir Jóns í Dufansdal

fööur Jóns Vestmanns prests i Móum á Kjalarnesi (7 1859).
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Þormóður var auðmaður og með heldri mönnum.
Hann mun hafa verið umboðsmaður í hálfri sýslunni.

Hann lét á Grafarþingi dóni 6 manna ganga í Ólafs um-
boði^).

Ólafur Baggi Jónsson

eða Jansson-). 1575 útnefndi kongsumboðsmaður Ólafur

Baggi í Arnessýslu 6 menn í dóm, mánudag næstan fyrir

uppstigningardag, um skógaspjöll hjá Miðdal, sem Gisli

bóndi Sveinsson í biskupsumboði klagaði til síra ólafs

Gíslasonar og hans bræðra Diðriks og Arna.

Umboðsmaður Olafs var 1574 etc. Þormóður Ás-

mundsson.

Gísli lögmaður Þórðarson.

(Sjá um hann við Borgarfjarðarsj'slu)^). Hann hefur tekið

þessa sjslu fyrir 1590, því 1590 þann 2. maí lét hann að

Baiikarholti ganga dóm um Skálholtsstaðarmark. Hirð-

stjóraannáll nefnir hann og sýslumann í Arnessýslu.

1596 lætur hann dóm ganga með 6 mönnum, að þeir

sem á sveit liggja ráði ekki kaupum sínum; kallast hann
þá s^'slumaður í Arnessýslu. Eg meina hann hafi sleppt

þessari sýslu nálægt 1599 og ei ólíklegt hann haíi annað-

hvort ekki haft utan hálfa sýsluna, eða verið sem ura-

boðsmaður danskra stundum, bæði þar og i Kjalarnesþingi.

1598 dag 6. maí að Vælugerði lét Gísli ganga 12

manna dóm út af máli, milli Jóns Bjarnarsonar og Jóns
Magnússonar, þá Jón Bjarnarson bar fram, að Jón Magnús-
son hefði kippt sér af baki hestsins og slegið sig Qögur
hnefahögg etc.

1) Þormóður átti i skærura við Teit Gislason sterka i Auðs-
holti ())Vopna-Teit«) og urðu áverkar milli manna peirra. Eru
bréf um þaö. Þormóður var mikill látúnssmiður,

2) Sjá nánar um Ólaf Bagga hér áður bls. 109—110 n. m.

3) III, 419—435.

18"
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Jón Marteinsson.

(Sjá um hann við Vaðlasj'slu)^). Hann tók VaðlasNslu

1.Ö60, sleppti tienni 1573, flutti þar eptir til Suðurlands, og

mun hann þá hafa tekið VestmannaeyjasNslu, því 1575

nefndi Jón sýslumaður Marteinsson 12 menn í dóm að

Lambey, um mannslagið, sem varð ófyrirsynju í Vest-

mannaeyjum. Eg meina Jón hafi stundum verið umboðs-

maður í Árnesþingi eða fengið það hálft að veitingu fyrir

1600. 1592 seldi húsfrú Guðbjörg Erlendsdóttir með sam-

þykki Jóns Marteinssonar bónda síns, Hálíoni í Nesi

dótturmanni sinum, Götu í Selvogi. 1593 var Jóni Mar-

teinssyni dæmt skyldugt að gjalda fé Hólakirkju í Eyja-

firði, er þá tillieyrði börnum Einars Grímssonar. 1603

þann 9. maí að Vatnsleysu lét Jón Marteinsson dóm ganga

um þá, sem skera niður annara pening. Sama ár 17.

maí á Stokkseyri á Eyrarbakka lét Jón ganga dóm með
6 mönnum um skyldu að fylgja líki til kirkju; því sýnist

hann hafa þá haft þar sSsIu, eg held hálfa, eða verið uin-

boðsmaður Hákonar. Hann mun hafa dáið 1603, en Guð-

björg deyði 1594.

Jón sj'slumaður Marteinsson tjáist og hafa haft kongs-

sýslu í Rangárþingi 1572.

Hákon Árnason.

Faðir: Arni sýslumaður á Hliðarenda Gíslason (sjá

Skaptárþing).

Móðir: Guðrún Sæmundsdóttir.

Kona: Þorbjörg dóttir Vigfúsar sj'slumanns, Þorsteins-

sonar sj-slumanns.

Börn: A. Gísli lögmaður (sjá hér síðar).

B. Einar sýslumaður (sjá síðar).

C. Bjarni hélt Þykkvabæjarklaustur'), dó 1623,

átti Katrínu (sem seinna átti Torfa son Ei-

ríks á Keldum) sem dó 1652, dóttur Magn-

úsar sýslumanns í Ögri og Bæ Jónssonar;

börn:

1) I, 218—222.

2) Bjarni bjó i Mörk undir Eyjafjöllum, en áöur um liríð i

Brautarholti (Lbs. 199 4i£).
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a. Hákon á Keldum dó 1(360^), átti fyr

Gróu Torfadóttur, svo Ragnhildi Snæ-
björnsdóttur prests frá Odda; börn:

aa. Torfi varð skipherra í Hollandi^).

bb. Ragnheiður átti síra Gísla í Reykja-

dal Jónsson, barnlaus.

cc. Katrin átti Gísla Alfsson Gíslasonar

á Reykjum og börn.

dd. Snæbjörn deyði barnlaus.

ee. Sesselja deyði ógipt.

b. Guðrún Bjarnadóttir átti Einar ísleifsson^),

þeirra dóttir:

aa. Ingibjörg átti ísleif Magnússon^),

börn:

aaa. Valgerður^).

1) Hann drukknaöi i Porleifslæk i Ölfusi (J. S. 163 fol.).

2) Torfi komst í vigsmálið meö Pormóði Torfasjni, flæktist

svo til Hollands. Hann seldi Jóni sýslumanni Vigfússyni (Bauka-

Jóni) tóbaksrulluna, er mest stapp varð úr. Síðast tók hann
Kalvinstrú í Hollandi og dó þar af brennivinsdrykkju.

3) Einar var ísleiksson, en Guðrún kona hans hefur ekkí

veriö systir Hákonar Bjarnasonar, heldur dóttir Bjarna launson-

ar Hákonar sýslumanns Arnasonar. í ættatölum Lbs. 199 4i2 er

Hákon einnig talinn einbirni Bjarna Hákonarsonar og Katrinar.

4) Isleifur var Magnússon ísleifssonar frá Höfðabrekku
Magnússonar, og bjó á Seljalandi. Ingibjörg er fædd um 1694 og

og átti síðar Einar Hafliðason á Seljalandi, þ. b. Jón á Fitjamýri,

Isleifur i Kirkjulandshjáleigu og Erlendur í Olafshúsum.

5) Valgerður átti Magnús, er kallaður var wbitunc son Filipp-

usar Jónssonar á Seljalandi og f. k. hans Porgerðar Jónsdóttur, þ. b.:

a. Tómas i Eyvindarholti átti Guðlaugu Erlendsdóttur íráMurna-
velli Eirikssonar, þ. b.:

aa. Valgerður átti Sigurð Jónsson stúdent í Varmahlið, þ. b.:

Páll í Árkvörn, Jón prestur á Breiðabólsstað í Vestur-

hópi og Tómas í Varmahlið.

bb. Katrín átti Porstein Magnússon frá Núpakoti Einarssonar

á Leirum Oddssonar i Steinum Einarssonar, þ. b.: Tóm-
as prestur á Sauðárkrók, Guðlaug, er átti séra Pál Jónsson
Matthiesen i Arnarbæli, Agnes, er átti séra BenediktEgg-
ertsson Guðmundsen í Vatnsfirði, Sigríður, er átti séra
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bbb. Gissur^).

D. Bjarnilaungetinn (Aðrir segja.að Guðrún kona

Einars Isleifssonar á Höfðabrekku hafi verið

dóttir hans, en ekki dóttir Bjarna bróður hans)-).

Berg Jónsson 1 Vallanesi, ísleikur í Núpakoti, Ingibjörg

og Katrín.

b. ísleikur dó ókv. bl.

c. Katrín átti Magnús Jónsson í Kollabæ i Fljótshlíð, bróður

Hjartar afa séra Hjartar Jónssonar á Gilsbakka, og var s. k.

hans.

d. Snjófrlður giptisL í Vestmanneyjum.
e. Ingibjörg átti Hjörleif Sigurösson.

1) Gissur bjó á Seljalandi (f. c. 1715 y 1782) átti Steinunni

Filippusdóttir, systur Magnúsar, er átti Valgerði systur hans, þ. b.:

a. Gottskálk á Syðri-Plankastöðum átti Margréti Guðnadóttur

s^'slumanns Sigurössonar og var s. m. hennar (sbr. bls. 164

hér að framan).

b. Ingunn átti Jón Jónsson í Dalskoti og börn.

c. Kristín s. k. P*órðar í Höfða í Biskupstungum Sæmundsson-
sonar i Hreiðurborg Ólafssonar.

d. ísleifur á Seljalandi átti Ingibjörgu Sigurðardóttur á Selja-

landi Ketilssonar, Sigvaldasonar Snorrasonar Pálssonar Úlfs-

sonar, þ. b.: Sigurður á Barkarstöðum, Einar á Seljalandi,

Sesselja kona séra Guðmundar Lassen á Stóranúpi, Steinunn

f. k. Sighvats Árnasonar í Eyvindarholti, Helga f. k. Árna
Arnasonar í Garðsauka, og Guðrún, er átti Magnús Magnús-
son á Kanastöðum.

e. Póroddur í Dalsseli átti Guðrúnu Sigurðardóttur frá Vorsabæ
i Flóa Péturssonar, systur Bjarna riddara kaupmanns í Hafn-

arfirði, þ. b.: Gissur faðir Pórodds á Reykjum í Ölfusi,Magn-

iis i Dalsseli, Vilborg kona Torfa Jónssonar í Árbæ í Ölfusi

og Margrét.

Enn voru börn ísleifs Magnússonar á Seljalandi og Ingi-

bjargar:

= Guðriður átti Sölmund Guðmundsson á Miðskála ogbörn:

Jón í Vallnatúni, Einar og Agnesi, cr átti Stein Porsteins-

son á Yztaskála.

= Helga átti Jörund Sigvaldason í Nikuláshúsum í Fljóts-

hlíð, bl.

= Oddný.
Siðasti maður Ingibjargar Einarsdóttur var Filippus Jónsson

á Seljalandi, faðir Magnúsar ))bits« og Steinunnar (sjá hér á und-

an) og var Ingibjörg s. k. hans, þau bl.

2) Pað mun réttara, að Guðrún hafi verið dóttir Bjarna

launsonar Hákonar sýslumanns, en betur kæmi þaö reyndarheim
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Hákoii var um hríð á Hóli í Bolungarvík og hélt

norðurpart ísafjarðarsýslu^). En 1593 er hann fluttur

suður. 1583 nefndi Hákon Arnason 6 menn í dóm að

Holti undir Ej^jafjöllum, í umboði Arna föður síns, kongs-

umboðsmanns í Rangárþingi, um þá er um vertíð setja

upp skip sín á annara manna fjöru í óleyfi. Þar er

Nikulás Björnsson fyrstur dómsmaður, og kallast svarinn

lögréttumaður. (NB, Datum er 1593, hvað eg hygg rangt,

því þá var Árni faðir hans dáinn. Óvíst er nær hann
hélt Isafjarðars\'slu, eða hvort hann var þar annað en

umboðsmaður Magnúsar í Norðurpartinum. Nálægt 1590

finn eg liklegast hann hafi þar haft sj'slu. Téðan dóm
mun hann hafa afsagt á fyrstu valdaárum sínum).

Sama ár nefndi hann 12 menn í dóm um orðbragð

og blak, ei nefnist í hverri sýslu. Er líkast hann hafi

um þær mundir verið umboðsmaður föður síns 1 Rangár-

og jafnvel Skaptárþingi.

1593 hefur hann haft hálft Árnesþing móts við Gísla

limans vegna, aö Bjarni faöir hennar hafi verid launson Hákon-
ar Bjarnasonar.

Aths. Hafi Bjarni launson Hákonar sýslumanns verið faðir
hennar hefur hann átt Guðrúnu í elli sinni, pví að hún getur
ekki verið fædd fyr en 1650—1660, en Hákon sýslumaður deyr
1608. En hafi hún verið sonardóttir Hákonar Bjarnasonar, þá
kemur allt betur heim: Bjarni launson hans f. c. 1640, Guðrún
dóttir hans c. 1665—70 og Ingibjörg dóttir hennar c. 1694, eins
og áður er sagt. En Bjarna launsonar Hákonar Bjarnasonar
er ekki getið í ættatölum og hin ættfærslan getiir staöizt. Sum-
staöar er kona Einars isleikssonar og móðir Ingibjargar talin
Agnes Jónsdóttir Guöbrandssonar á Steinum Jónssonar, en Ein-
ar getur hafa verið tvikvæntur og Agnes t. d. s. k. hans og
stjúpa Ingibjargar. En áreiðanlega vissu um petta mun erfitt

að fá.

Annars er œtt pessi allmjög óviss í sumum atriðum. Meðal
annars er talið 1 nokkrum ættartölum, að Bjarni Hákonarson
Arnasonar hafi átt tvær laundætur: Helgu og Sunnefu með Önnu
Olafsdóttur frá Lambey Jónssonar, en sumir (t. d. Jón Magnús-
son bróðir Arna assessors) telja Helgu pessa dóttur Hákonar
Bjarnasonar, en ekki systur hans. Ennfremur telja sumir (t. d.

Jón Magnússon o. fl., sbr. Bisks. H, 674), að Hákon hafi einnig
verið launson Bjarna og Önnu, sem vitanlega er alveg rangt, pví

að hann var hjónabandsbarn, sonur Bjarna og Katrinar konu
hans. Pað er áreiðanlegt.

1) II, 180—181.
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(síðar lögmann) Þórðarson, því sama ár hefur hann látið

þar ganga þrjá dóma, annan um illt skrif, hinn um ótekna

jörð, þriðja um hórdómsbrot. 1594 heimti Hákon gjaftoli

i Arnesþingi og fékk ei og sama ár dæmdi hann um á-

verka. Þar eptir fmn eg ekki dóma hans í Arnesþingi fyr

en 1597 um hestborgun vinnumanns til húsbónda síns.

Aptur hefur Hákon með Oddi biskupi og 12 dómsmönn-
um að Borg 1 Grímsnesi þann 12. maí 1604 látið dóm
ganga um fálækraframfæri og sama dag að Borg lét hann

dóm ganga, að fóðranaut og kýr skyldu útsvarast 1 lög-

legu standi. 1605 nefndi hann 12 menn í dóm um þjófn-

að. Af þessu meina eg, að hann hafi haldið hálfa Arnes-

sýslu, fyrst móti Gísla lögmanni, svo móti Jóni sj^slu-

manni Marteinssyni, og þar eptir móti Einari syni sínum.

Getur og verið, að bæði Jón og Einar hafi ei verið utan

umboðsmenn Hákonar. Ekki get eg fundið, að Hákon
hafi verið sv-slumaður í Rangárþingi öðruvísi en sem um-
boðsmaður föður síns 1583—84 og 1593 útnefndi hann

dómsmenn að Lambey, í umboði Eyjólfs mágs síns. 1597

hefur hann nefnt nienn í dóm í Skaptárþingi og 1603 á

Egilsstöðum í Múlaþingi. Máske hann hafi téð ár haft

þar s}'sluparta, og það er nokkurnveginn víst, að hann

hélt hálfa Skaptafellss\'slu um hríð, og klaustur þar. 1587

hlaut Hákon 1 föðurarf sinn jarðirnar: Reynir 1 hundr.

hundraða, VöU og Arngeirsstaði 80 hundr. 1604 gipti

Hákon Helgu dótlur E^iríks danska Jakobssonar, Snæbirni

syni síra Stefáns Gíslasonar biskups; var það mjög að ó-

vilja móður Helgu.

Hákon flutti frá Hóli í Bolungarvík á Suðurland, þar

eptir bjó hann á Reyni og áður 1 Klofa. Hákon var

mesti höfðingi og stórauðugur. Hann varð ekki gamall;

deyði 1608.

Einar Hákonarson.
Faðir: Hákon sjslumaður, nSnefndur, Arnason.

Móðir: Þorbjörg Vigfúsdóttir s^-slumanns.

Kona: Ragnheiður dóttir Magnúsar sýslumanns í Ögri,

giptust 1608.
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íiörn: A. Kristín átti Markús Snæbjörnsson sjslumann

í Vestmannaeyjum (sjá þar).

B. Hólmfríður átti Benedikt Pálsson Möðru-

vallaklausturhaldara, barnlaus.

C. Ingibjörg átti Sigurð son Hákonar s}'slumanns

í Nesi, Björnssonar (sjá Gullbringus\'slu)^).

Þau Sigurður bjuggu í Ölfusi; börn:

a. Arni átti dóttur síra Magnúsar Péturs-

sonar, barnlaus"-).

b. Þorbjörg fyrri kona Odds Magnússonar

á Sperðli^); son:

aa. Einar, mannleysa; þeirra börn dóu.

. c. Hólmfríður átti launbarn, giptist svo.

d. Brynhildur.

e. Guðrún.

f. Hákon.

Afkomendur Ingibjargar urðu flest al-

múgamenn^).

Einar bjó í Asi í Holtum og fékk hálfa Arnessýslu

1603, þá Jón Marteinsson slepti, en alla 1608, þá faðir

hans deyði, eða Einar varð umboðsmaður föður síns 1603,

til þess hann deyði. A Maríumessu síðari 1608 keypti

Einar s<'slumaður Ragnheiði Magnúsdóttur frá Ögri. Hans
fasteign var þá 2 hundr. hundr. (þar í Brautarholt talið

1 hndr. hndr.) en lausafé 1 hundr hundr., til samans 3

hndr. hndr. Ari, Þorleifur og Björn töldu systur sinni

Ragnheiði 2 hndr. hndr. 1618 var dæmt á millum Ein-

ars sýslumanns og Arnórs holgóma^), af tilsettum com-

1) Sbr. bls. 114—123 hér að franian.

2) Kona Árna hét Guðrún dóttirséra Magnúsar á Hörgslandi.

3) Oddur var um hriö sýsluraaður i Vestraanneyjum(sjá um
hann þar).

4) Sigurður Hákonarson bjó á Breiðabólsstað i Ölfusi, var
ólánsmaður og sóaðist allt fé hans fast og laust, seldi hann séra
Jóni Daðasyni i Arnarbæli miklar fasteignir (Bisks. II, 625),

5) Arnór bjó i Öndverðarnesi i Grimsnesi og átti Helgu dótt-

ur séra Guðmundar Gíslasonar í Gaulverjabæ. Hann hefur lik-

lcga veriö sonarson eða dótturson Arnórs bónda í Arnarbæli,
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TOÍssariis. 1620 á alþingi sór Einar kongi eið. 1628 tóku

Danir s}'sluna af Einari og héldu hana sjálfir, létu þó þar

vera sína umboðsmenn, og yíirumsjón sýslunnar hafði

GísH lögmaður Hákonarson frá 1628 til sins dauða 1631.

En Björn Grímsson var þar lögsagnari eða umboðsmaður.

Einar s5'slumaður deyði í svefni i kaupstaðarferð,

íyni' alþing 1649\). í lífssögu Markúsar s\'slumanns Snæ-

björnssonar er ritað, að Einar hafi í 26 ár verið sj'slu-

maður í Arnessýslu, og ber því saman við áður sagt.

Gisli lögmaður Hákonarson.

Fadir: Hákon sýslumaður Arnason, nSnefndur.

Móðir: Þorbjörg Vigfúsdóttir sýslumanns.

Kona: Margrét dóttir síra Jóns Krákssonar (hún dó

1658). (Krákur Hallvarðsson faðir síra Jóns,

var bóndi á Auðunnarstöðum i Víðidal, hann

tVndist ásamt bróður sínum í Víðidalsá, þá þeir

voru að veiðiskap. Kona Kráks, en móðir

síra Jóns, var Helga dóttir Jóns lögmanns Sig-

mundssonar. Síra Jón var 8 vetra, þá hann

missti föður sinn. Biskup Jón Arason vígði

Jón til prests, gerðist hann fyrst þingaprestur

hjá Eggert lögmanni í Bæ á Rauðasandi, fékk

svo Garðastað; átti Jarþrúði dóttur Þórólfs

Eyjólfssonar á Hjalla, þeirra börn: Síra Ólaf-

ur í Görðum, Sturla og áðurnefnd Margrét

kona Gísla lögmanns)-).

er var einn peirra bænda, er mótmæltu aftöku Jóns biskups Ara-

sonar i Skálholti 1550, svo harölega, að viö sjálftlá, að hannjTÖi

handtekinn (Bisks. II, 352).

1) Hann andaðist 10. júní (sbr. J. S. 64 fol. í landsbókasafn-

inu). í ættatölubókinni Lbs. 199 4^ er honum lýst á pessa leið :

)>Hann var skynsamur maður sagöur utan öls, en hinn mesti ó-

róamaöur og svo sem vitstola með drykkjuskap í hvern hann

lagðist pó freklega etc«. Dómabók hans úr Arnessýslu ura og

eptir 1620 er enn til í safni Árna Magnússonar (afskript í lands-

skjalasafninu gerð af dr. Jóni Porkelssyni landskjalaverði). Frum-
ritið er viða mjög skemmt.

2) Séra Jón Kráksson í Görðum dó 11. marz 1622, 89 ára

gamall.
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A. Vigfús sN'slumaður í Rangár- og Arnesþingi

(sjá Rangárþing og hér síðar).

B. Hákon s<'slumaður í Rangárþingi (sjá þar).

C. Kristín giptist 1630, deyði 1694, 84 ára; átti

Þorlák biskup Skúlason, börn:

a. Gísli biskup á Hólum, giptist fyrst 1658

Gróu Þorleifsdóttur s^'slumanns á Hlíð-

arenda. Hún deyði 1660 barnlaus. Apt-

ur giptist Gísli biskup 1664 Ingibjörgu

dóttur Benedikts sx'slumanns Halldórs-

sonar, hún dó [1673] barnlaus. Svo

giptist Gísli biskup í þriðja sinn 1674

Ragnheiði Jónsdóttur. Biskup dó [1684] bl.

Ragnheiður giptist aptur Einari biskupi

1696, missti hann [1696]^), dó sjálf 1715

69 ára, barnlaus.

b. Magister Þórður, vígðist til biskups 1671,

tók við Skálholtsstól 1674, sálaðist 1697,

giptist 1674 Guðriði dóttur Gísla sn'sIu-

manns á Hhðarenda; börn:

aa. Þorlákur, varð skólameistari í Skál-

holti, deyði af átumeini, ógiptur og

barnlaus.

bb. Brynjólfur sjslumaður á Hiíðarenda

(sjá síðar).

c. Síra SkúH á Grenjaðarstað, átti fyr Guð-

rúnu dóttur Benedikts sýslumanns HaH-

dórssonar, þau barnlaus, svo EHnu dótt-

ur Sigurðar sýslumanns Magnússonar.

(5 þeirra börn dóu í stórubólu, en það

6. Jórunn Hfði og giptist Br. Tliorlacíus

(sjá Þingeyjarþing).

d. Guðbrandur sv'slumaður í Húnavatnsþingi

(sjá þar).

e. Jón sýslumaður í Múlaþingi (sjá þar).

f. Elín kona Þorsteins svslumanns Þorleifs-

1) Einar biskup Porsteinsson kvæntlst Ragnheiði 12. sept-

eniber 1696, en andaöist 9. október s. á. Ragnheiður andaðist 10.

april 1715.
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sonar (sjá um hann við Múlaþing og

Hegranesþing).

D. Valgerður Gísladóttir giptist 1(333 Eggert

s\^slumanni á Skarði á Skarðsströnd Björns-

syni; varð ekkja 1680; dó sjálf 1702 (sjá um
hennar afkvæmi við Barðastrandarsýslu)^).

E. Þórður og

F. Jarþrúður dóu börn^).

Gisli Hákonarson mannaðist vel, og gerðist maður
vel lærður. Hann var orðinn maður fuUtíða þá faðir hans

deyði 1608, því Gísli var borinn 1583^); hafði Gísli verið

við lærdóm utan- og innanlands, og framast vel. Hann
reisti fyrst bú í Laugarnesi, svo i Klofa á Landi, en keypti

seinna Bræðratungu, og flutti þangað. Tók til sín Mar-

gréti dóttur Jóns prófasts Krákssonar og egtaði hana. GísH

liafði og góðan kunningsskap við höfuðsmanninn Herluíl'

Daae, og féklv sér veitta Rangárvallasýslu, eptir Gisla Arna

son föðurbróður sinn nálægt 1612 (að eg meina); þó hefi eg

ei fullvissu þar fyrir, því ei heíi eg séð hans sj'slumanns-

dóm í Rangárþingi fyr en 1627 þann 5. maí, þá liann að

Skarði á Landi útnefndi 6 manna dóm um skóga og íleira.

Hann hefur haldið umboðsmenn í Rangárþingi.

Þá Gísli lögmaður Þórðarson frásagði sér lögsögu, var

Gísli s<'slumaður Hákonarson með allra samþykki tekinn

til lögmanns 1614. Kongsstaðfesting upp á lögmannsem-

bætti (iísla lögmanns er daterað 25. april 1615. 1618 þá

þeir commissarii Friðrich Friis og Jörgen Wind komu út

í málum Herluffs Daae og Arna Oddssonar, virlu þeir

Gísla lögmann mest af öllum íslendingum, og gegndu helzt

hans tiUögum.

1) II, 110—112.

2) Þórður son Gisla lögmanns sigldi til háskólans og var

skrifaður þar í stúdentatölu 4. febr. 1630, en mun hafa andazt

ytra skömmu síðar. Helga hét og dóttir Gisla lögmanns er and-

aðist ung, og ef tii vill hefur hann átt annan Pórð, erdáiðhetur

barn. Hafa pau alls verið 4 börn hans, er ung önduðust, sbr. út-

fararminningu hans í Ijóðum (ísl. Ártiðaskrár bls. 183— 184).

3) Hann var fæddur á Hliðarenda (sbr. útfararminninguna).
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Höfuðsmaðurinn Holgeir Rósenkranz virti og Gísla

lögmann mikils, gerðist Gísli lögmaður hans umboðsmað-
ur 1628. Eptir höfuðsmannsskipun tók hann Skagafjarð-

arsýslu aí Halldóri lögmanni Olafssyni fyrir skuldir, og

veitti hana Jóni sj^slumanni á Reynistað. Möðruvalla-

klaustur veitti hann Halldóru eldri Jónsdóttur, kvinnu

Halldórs lögmanns. Arnessj'slu tók hann eptir höfuðs-

manns skipun af Einari bróður sínum fyrir skuldir og

setti þar fyrir lögsagnara Björn Grímsson málara, en undir

umsjón Gisla lögmanns, eða Bessastaðavaldsins. 1629 þá
höfuðsmaðurinn kom út, fékk Halldór lögmaður fyrir til-

lögur Odds biskups, með nauðung að halda SkagaQarðar-

sj'slu, þá hann áður hafði betalað skuldir sínar. Gisli

lögmaður slepti umboði höfuðsmannsins árið 1630. Rígur

var í milhim Odds biskups og Gísla lögmanns, mest útaf

Bræðratungukaupi, því biskup vildi ná í þá jörð; þó var

það stórslysalaust, meðan þeir Hfðu, en meiri varð óvild

millum sona þeirra.

1617 þann 10. okt. keypti Gísli lögmaður Hákonar-

son í Klofa á Landi, jörðina Bræðratungu 80 hndr. af

bræðrunum síra Ásmundi og síra Jóni Þormóðssonum.
Síra Asmundi fékk hann Brekku og Dalsmynni í Norður-

árdal fyrir 40 hndr. og Straumfjörð á Mýrum 20 hndr.

En sira Jóni Svefnej'jar 40 hndr. og Hamar í Reykhóla-

sveit 20 hndr. í sinn parl. Var Bræðratunga seld fyrir

tvenn 80 hndr. í peningum, en með sama hætti voru hver

60 hndr. er þeir bræður móttóku metin 80 hndr. í pen-

ingum.

Kongs Kristjáns IV. verndarbréf gefið Gísla Hákon-
arsyni, dat. 1634 [NB. Eptir hann dáinn).

Að Gísli lögmaður hafi haft yfirumsjón og vald í Ar-

nessýslu, sést þar af, að hann dæmdi Þorláki á Baugsstöð-
um svo mikið af þeirri jörð til ábýlis, sem hann hafði áð-

ur haft, þar til honum væri löglegar útbyggingar sakir

gefnar, og sá héraðsdómur var staðfestur á alþingi.

Þorlákur Hólabiskup bað 1630 Kristínar dóttur Gísla

lögmanns, en hún var áður heitstúlka Eggerts Björnssonar
á Skarði, og voru þeir feðgar Björn sj'slumaður og Eggert

komnir á ferð að vitja ráðsins. Vildi Gísli lögmaður ei
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frávísa biskupi, reið á móti þeim feðgum, talaði fyrir

þeim um þetta, og tjáði hvað virðugleg væri mágsemdin
við biskup, bauð Eggert yngri dóttur sína, þá hún væri

gjafvaxta, og talaði svo um fyrir þeim feðgum, að þeir

létu sér það vel Hka. En biskup skyldi fá Kristínar, gekk

þá ráðahagurinn saman, og var brúðkaup Þorláks bisk-

ups haldið sama ár.

Tjald Þorláks biskups stóð langt frá bænum norður

í holtum, þangað reið Oddur biskup með fj'lgd sína. Síð-

an var skipað niður brúðgumareiðinni, sem þá var tíð í

stórhófum, á laugardagskvöld heim til Bræðratungu, svo

að jafnan riðu þrír og þrír samsíða með jöfnu millibiH,

þar til lielmingur mannfjöldans var af stað kominn, en

síðan tveir og tveir; seinast riðu biskuparnir báðir frá

tjöldunum, og voru þá hinir fremstu komnir heim á stað-

inn, en er kom að túninu, var ölkim mannfjöldanum

skipt í tvær langar raðir, og sátu allir á liestum, var sín

röð eða fylkíng á hverja liHð heim með tröðum öHum,

þeir yztir, sem undan höfðu riðið, og svo hverjir að öðr-

um, voru þeir þvi meiriháttar, sem þeir voru síðar í brúð-

gumareiðinni, en í gegnum kví þessa riðu fyrirmennirnir

heim að staðnum og stigu af iiestum. Sá þá ekki í vöH-

inn fyrir hestum og mönnum, er þeir stigu af baki. Var

GísH lögmaður Iiinn mesti höfðingi og rausnarmaður heima

fyrir, með vinaflokk sinn, og bað alla gesti sína vera vel-

komna; en kvaðst afskilja alla norðlenzka hæversku.

Veitti lögmaður hið stórmannlegasta, svo ei liefur brúð-

kaup á þeim tímum verið ríkmannlegra liér. Var þá

mikill uppgangur og virðing Gísla lögmanns. Oddur bisk-

up var talsmaður Þorláks biskups, og vildi fyrir elli

sakir heldur hvílast í tjaldi sínu, en í háreysti fjölmennis

heima, þegar veizlan var. Einn morgun sem optar, gekk

Gísli lögmaður út til tjalds biskups, að hressa hann, og

spurði, hvort hann vekti, Sveinarnir kváðu hann sofa

mundi. Lögmaður gekk inn í tjaldið, og sá, að biskup

svaf; lagði hönd sína á kinn honum og bauð lionum góð-

an dag. Biskup vaknaði við og raælti: ))Herra GísHí

Nú vaktir þú mig óhentuglega, mig var að dreyma um
burtför mína, því Hfdagar mínir eru fljótt á enda kljáðir<(.
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Lögmaður gerði gaman af og mælti: ))Þið andlegu menn-

irnir eruð jafnan með ykkar guðliræðsluw. Biskup mælti:

))Pá eg er sofnaður, mátlu gæta að þínum högum, því

ekki mun langt verða á milli okkar; en þess bið eg þig,.

að þú sért við jarðarför mína, og ausir mig einni mold-

arreku((. Voru þeir Oddur biskup og lögmaður þá alsáttir,.

og kvöddust með kærleikum í veizlulok.

Oddur biskup andaðist aðfaranótt þriðja dags jóla á

sama ári, er hann var vetri betur en sjötugur, hafði hann

þá verið biskup einn vetur hins fimmta tugar, þrem mán-

uðum fátt i. Við jarðarför hans var Gísli lögmaður, og

kendi þá sóttar. Komst hann heim til sin, elnaði þá sótt

hans, lá 12 daga, og lézt þann 12. febr.^) 1631, er hann

skorti tvo vetur á fimmtugan. Hann var lögmaður 1 17

ár, og hélt ætíð virðingu sinni.

GísH lögmaður var ríklundaður, örlátur, vinsæll, höfð-

ingi mikill, djarfmæltur, einarður og stundaði réttvísi.

Mynd Gísla lögmanns er enn 1 Hólakirkju, hefur hanri

verið mikill maður og þó skapfallegur; þykkur og kringlu-

leitur i andliti, með hæstu meðalmönnum, léttur og fim-

ur á æskuskeiði; en varð með aldrinum holdugur, feitur

og dimmleitur í andliti, en ætíð fyrirmannlegur.

Björn Grímsson málari.

Faðir : Séra Grímur í Hruna-). (Hans móðir var Hall-

dóra Grímsdóttir, systir séra Freysteins í Staf-

holti).

1) Dánardagurinn liklega réttari 10. febrúar, því að svo

stencJur i samtiöa ártiðaskrá (ísl. Ártiðaskrár bls. 182, 184). í

hinni fyrnefnciu útfararminningu er hann talinn (iáinn 8. febrúar,

en hitt er að líkindum réttara.

2) Séra Grimur var Skúlason. (Sjá um hann ísl. Artiðaskrár

bls. 246—247). Hann hefur dáið um 1580 og ekki orðið gamall

maður. Móðir hans Halldóra Grimsdóttir var fædd um 1493 og
andaðist 1582 (Biskupaannálar: Safn. I, 43). Son séra Freysteins

bróður hennar var Jón prestur i Borgarþingum, faðir Bréfa-Helgu,

er gerð var á framíæri Pormóðs Kortssonar, er kvæntur var

Höllu Grimsdóttur prests Skúlasonar. Helga var ekki dóttir séra

Freysteins, eins og talið er HI, 308, heldur sonardóttir hans, og
þvi þremenningur að frændsemi við Höllu i Skógum, en ekkr

2. og 3. (sbr. ni, 308).
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Móðir : Guðrún dóttir séra Björns Ólafssonar^).

Systkin Björns voru: 1. Halla átti Þormóð
Kortsson; börn : a) Amundi í Siíógum (sjá

Rangárþing). b) Niiiulás, sem tók Kirkjubæjar-

klaustur 1643.^) 2. Kristín átti Einar Stefáns-

son á Hörgslandi. 3. Guðrún kona séra Berg-

sveins á Utskálum.

Konu átti Björn enga. En þó átti hann

launson: A. Séra Þorstein, fékk Útskála 1638,

átti konu^) og börn. Varð sjálfur holdsveikur.

1) Guörún var systir Nikulásar sýslumaniis á Seljalandi (sbr.

III, 417—418 og ísl. Ártiöaskrár bls. 246). Að séra Grimi látnum

giptist Guðri'in ekkja hans Eiriki Jakobssyni klausturhaldara og

var dóttir peirra Helga f. k. séra Snæbjarnar Stefánssonar í Odda.

En alsystur Björns málara voru Halla, Kristin og Guörún (sbr.

dóm Hákonar sýslumanns Arnasonar um arfskipti eptir Eirík

Jakobsson í ísl. Ártiðaskrám bls. 247—249).

2) Nikulás klausturhaldari átti Katrinu Gísladóttur Erasmus-

sonar prófasts Villatssonar, þ. b.:

a. Margrét átti Björn Jónsson yngra sýslumann í Dalasýslu og

börn, sbr. II, 668.

b. Björn lærði í skóla, varð Idausturhaldari á Kirkjubæ eptir

föður sinn, en misti klaustrið vegna skulda, fór í Austfjörðu

og lenti i fátækt, átti Ingunni Þorsteinsdóttur prests á Sval-

barði í Þistilfiröi Jónssonar.

c. Guðrún átti séra Halldór Eiriksson i Heydölum, p. b.: Hösk-

uldur (sjá Múlaping), Eirikur, Kort, Elin f. k. séra Árna

Alfssonar i Heydölum.
d. Hólmfríður átti Bessa Guðmundsson sýslumann í Múlaþingi

og var fyrri kona hans (sjá þar), pau bl. Hún arfleiddi mann
sinn að öllu fé sínu.

Enn voru börn Pormóðs Kortssonar og Höllu Grimsdóttur:

c. Kort átti Þórunni dóttur Hákonar Björnssonarsýslumanns

í Nesi. Son peirra Porleifur lögmaður o. fl. Eru afkoni-

endur systkina Þorleifs lögmanns taldir hér að framan bls.

115—121.

d. Páll, varð kaupmaður.
e. Sigriður átti sira Illhuga Jónsson (Galdra-Illhuga) á Kálfa-

felh (Esp. ætt.).

Móðir Þormóðs Kortssonar í Skógum var íslenzk, en faðir

hans Kort Lýösson var pýzkur kaupmaður (frá Hamborg) og

sagður af aðalsætt.

3) Kona hans var Guðrún dóttir Björns Tómassonar i Skild-
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Tók framhjá^) og misti prestskap og kallið

1660, lét aka sér millum búða á alþingi, og

deildi á dómendur sína, vildi og ei burt ílytja

af staðnum, svo hann var fluttur þaðan nauð-

ugur; gerði þá minnisslætt skrugguveður; var

Þorsteinn prestur haldinn fjölkunnugur. Hann
var vel heima í mörgu og mesti málagarpur.

Lifði þar eptir við örbirgð í 15 ár; gerði

sjálfur mikið grobbsfulla grafskript sína og

deyði 16752).

Björn var að viðurnefni kallaður málari. Þá sýslan

var tekin af Einari var Björn settur umboðsmaður í Ár-

nessýslu, en Danir tóku afgjald sj'slunnar sjálfir. 1628

mun Björn hafa verið þar settur, fyrst undir umsjón Gísla

lögmanns til 1630. Hann sætti Baugstaðamál 1631. Þótti

lítill lagamaður, og hjáhliðrunarsamur um mál. Síra Gísh

Þorbjarnarson í VilHngaliolti klagaði Björn fyrir réttar-

neitun 1632 og stefndi honum til alþingis 1633. Mun
Björn þá hafa verið frá settur sýsluvöldum, en Arna Odds-

inganesi og Guðnýjar Jónsdóttur prests í Laugardælum Stefáns-

sonar. Börn þeirra voru:

L Jón dó bl.

2. t*óra, lærði hjá föður sínum reikningslist o. fl., átti f\Tst

launbarn með Porkeli Jónssyni, bróður Gisla skálds í Nýja-

bæ á Alptanesi, og giptist honum löngu siðar til að gera son

þeirra arfgengan. Hann hét GisH og hafðist við á Setbergi,

pangað til hann varð að selja það sér til viðurværis; var ó-

kvæntur og bl. Hann hefur ritað annál, er endar 1713

og geymdur er i Thottssafni i Kaupmannahöfn með eigin

hendi Gísla. Eru þar í meðal annars merkilegar skýrslur

um manndauða i stórubólu, og er ágrip af þeim prentað i

ísl. Ártíðaskrám bls. 16—21.

1) Barnsmóðir lians liét Asný Hallsteinsdóttir,

2) Hann andaðist á Setbergi við Hafnarfjörð 1675, 63 ára

gamall. Er þvi íæddur um 1612. Hann setti sér sjálfur graf-

skriptá latinu með íburðarmiklu lofi, kallar sig þar »flos patriæ,

antiqua magnus in historia« o. s. frv., og tekur síra Jón Hall-

dórsson grafskriptina upp i prestaæfir sínar (sbr. Árb. Esp. VII,

24—25) og segir að lesa megi hana á legsteini yfir síra Porstein

í Garðakirkjugarði. Síra Porsteinn liefur ort kvæöi á latinu, er

hann nefndi wNoctes Setbergensesw (»Setbergsnætur(().

19
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syni á hendur falið umboð sS'slunnar. 1633 klagaði Jón

Olafsson fyrir Arna lögmanni, að hann hefði ei fengið lög

og rétt af Birni Grímssyni, en Björn forsvaraði sig, og lof-

aði á Stokkseyrarþingi, að gera Jóni lög og rétt. Held og

Björn hafi það ár verið umboðsmaður Vigfúsar Gísla-

sonar. Hann mun eigi hafa haft SNskiveiting, en verið

umboðsmaður^).

Björn var mjög undarlegur maður. Eitt sinn var

hann staddur á Hhðarenda, um vetur, þá gerði mikla

snjóaleysingu. Heimti hann þá hest sinn úr húsi með
ákafa, og bað um fylgdarmann, Lézt eiga nauðsj'njaerindi

til Höllu systur sinnar í Skóga austur; komst um Ivvöldið

yfir Markaríljót og önnur vatnsföll, er mönnum sýndust

ófær, í miklu regni og leysingu til Skóga, og bað Hölhi

systur sína búa sér rúm í kirkjunni, og senda sér þangað

vinnukonu hennar til gamans. Kvað það vera forlög sín

að geta þar son. Mundi sá verða prestur, ef hann væri

getinn í helgum stað. Halla gerði sem hann beiddi. Biörn

var þar um hríð og fór burt síðan. Vinnukonan varð

þunguð og ól áðurnefndan Þorstein prest. Meinast að

þetta hafi tilborið nálægt 1612. Ekki er þess getið, að

Björn væri við konu kendur eptir né áður.

(Björn tjáist enn nú að hafa átt launson (sem síra

Jón Halldórsson hefur ei af vitað) nefnilega: síra Eyjólf

Björnsson á Snæfuglsstöðum 1716, dó 1747 tvígiptur; af

honum er fjöldi fólks kominn; en sé það satt, að hann

hafi verið þessa Björns Grímssonar málara son, má Björn

hafa orðið mjög gamall, og getið hann í elH sinni, og sira

Eyjólfur orðið aldraður prestur. Getur þetta varla staðizt

tímans vegna-).

1) Björn er nefndur ))sýslumaður yfir Árnessýsluw idómilS.

mai 1632 og konungsumboðsmaður og sýslumaður í Arnessýslu

1 dómi Árna lögmanns Oddssonar i Bakkarholti 11. júní s. á.

Virðist hann hafa sleppt sýslunni pað ár, því að pá fékk Vigíús

Gislason hana ásamt Níels Hanssyni. Er til dómur Vigfúsar

sýslumanns útnefndur á Vatnsleysu í Biskupstungum 18. ágúst

1632. Björn sýslumaður Grímsson hefur dáið 1634 síðla árs) eða

1635, sem ef til vill er réttara.

2) Petla er alveg gripið úr lausu lopti hjá Boga. Að vísu
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Árni Oddsson.

Faðir: Oddur biskup í Skálholti, Einarsson.

Móðir: Helga dóttir Jóns sýslumanns Björnssonar pró-

fasts Jónssonar biskups Arasonar. Hún dó

1662, 95 ára^.

Kona fijrri: Helga, dó 1616, dóttir Jóns sj-slumanns Vig-

fússonar, síðast á Galtalæk. Þau Árni giptust

1613. Helga gaf Arna ektamanni sínum i lög-

gjöf Máná og Valadal á Tjörnesi.

Barn: Ingibjörg dó ung.

Kona seinni: Þórdís, dó á Leirá 1670-), þá 70 ára, giptist

16 vetra 1616. Hún var dóttir Jóns á Sval-

barði^) Jónssonar á Ökrum Grímssonar.

Börn: A. Jón var málrómslítill, sigldi tvisvar, lærði

lítið; var lengi á Leirá hjá föður sínum,

síðan bóndi á Holtastöðum í Langadal,

hét faðir sira ENJólfs á Snæfoksstööum (f 22. nóv. 1746) Björn

Grímsson, pn hann var son Grims prests Bergsveinssonar í Görö-

um á Akranesi og systursonarson Björns málara, pví að sira

Bergsvcinn á IJtskálum faðir síra Gríms átti Guðrúnu Grimsdótt-

ur, sj'stur Björns sjá hér áður

.

Niels Hansson
sbr. bls. 115 hér að framan og Hirðstjóraannál (Safn til s. ísl.

II, 735). Hinn 1. marz 1632 staðfesti konungur veitingarbréf

Holgers Rosenkrantz fjTÍr allri Árness^'slu upp á lífstið til Niels

Hanssonar og Yigfúsar Gíslasonar, fjTÍr venjulegt afgjald 55

rd. og -/3 óvissra tekna eptir reikningi (sbr. sýslumannaskrá
í saíni J. S. 64 fol. i landsbókasafninu). Liklega hefur Niels

þessi aldrei rekið sýsluua, en Vigfús haft þar lengstum umboðs-
menn.

Þorsteinn Magnússon lét dóm ganga i Bakkarholti í

Ölfusi 3. maí 1634 og annan á Núpi í Eystrihrepp um tíund af

Asólísstöðum i umboði Vigfúsar Gíslasonar og komu þeir dómar
til alþingis 1634, Hefur Þorsteinn verið umboðsmaður Vigfúsar
það ár. Að hann sé sami maður og Þorsteinn Magnússon i

Þykkvabæ, er þá var orðinn sýslumaður 1 Skaptafellsþingi, getur
verið, en ekki þori eg að fullyrða neitt um það.

1) Hún andaðist 23. október (ísl. Artíðaskrár bls. 197).

2) Hún andaðist 1. september.

3) Réttara: Sjávarborg.

19*
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deyði barnlaus 1685^). Giptisl 1678 Þór-

unni dóttur Hallgríms Halldórssonar lög-

manns^).

B, Sigurður Árnason^) 1 Leirárgörðum var skóla-

genginn og biskupssveinn, átti 1651 Elínu

(dó 1660) dóttur Magnúsar sýslumanns í

Haga Jónssonar sýslumanns eldra, Magnús-

sonar sý^slumanns í Ögri; börn:

a. Bjarni á Heynesi lögréttumaður 1700,

átti Helgu dóttur Gísla á Skarði á Landi,

sonar síra Guðmundar Gíslasonar sj^slu-

manns í Miðfelli Sveinssonar^). Helga

var þá ekkja (því hún átti áður Jón

Guðmundsson Torfasonar, bl.), börn:

aa. Síra Gísli á Melum í Melasveit (prest-

ur og prófastur í 60 ár) dó ógiptur,

barnlaus 1771.

bb. Síra Jón á Holtastöðum í Langadal,

átti Þuríði Einarsdóttur; með henni

börn, þau dóu ung^).

b. Þorbjörg, dó 1736, átti Sæmund (dó 1699)

son Árna Gíslasonar á Innra-Hólmi bl.

(sjá Borgarfjarðars^'slu)^).

c. Margrét fvrsta kona Þórðar á Hólmi

1) í Bisks. II, 663 er hann tahnn dáinn 1684.

2) Svo er að sjá sem Árni lögmaður hafi átt annan Jón

j'ngri en hinn, og að hann hafi andazt á Leirá 11. janúar 1666,

sbr. ísl. Ártíðaskrár bls. 193, en aldurs hans er par ekki getið.

Pessa Jóns er þó ekki getið í ættatölum meðal barna Árna

lögmanns.

3) Sigurður dó 14. júni 1690 á 68. aldursári (Artiðaskrár

bls. 195 o. n.).

4) Petta er gersamlega rangt hjá Boga. Gísli i Skaröi faðir

Helgu var son Bjarna á Stokkseyri Sigurðssonar Bjarnasonar

Torfasonar i Klofa (sbr. III, 107).

5) Um pá bræður sira Gísla og sira Jón sjá nánar III, 109.

6) III, 420.
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Péturssonar Þórðarsonar sýslumanns, bl.

(sjá Borgarfjarðarsý'slu)').

d. Ljótunn átti Þorkel Jónsson í Njarðvík;

þ. son:

aa. Jón rektor 9 ár í Skálholti, barnlaus^).

e. Arni á Grund 1 Skorradal, varð lögréttu-

maður 1709, dó 1736, átti Þóru dóttur

síra Einars á Helgafelli Gíslasonar prests

samastaðar; börn:

aa. Arni bjó og á Grund, átti Bergljótu

Guðmundsdóttur, bl.

bb. Elín átti Þorleif Pálmason á Breiða-

bólsstað og börn^).

cc. Magnús á Indriðastöðum, tvígiptur;

átti börn^).

1) III, 439.

2) Jón rektor Þorkelsson dó i Kaupmannahöí'n 5. apríl 1759.

3) Um framætt Porleifs sjá II, 319 og III, 436. Börn hans

og Elínar voru

:

a. Einar prestur i Guttormshaga (f 22. marz 1834) átti Ragn-

hildi Sigurðardóttur prests á Kálfatjörn Jónssonar, p. b.:

Guömundur i Hjallanesi, Siguröur i Saurbæ i Holtum, Gisli,

Málfríður, er átti Pál Þórhallason prests á Breiðabólsstaö 1

Fljótshlið Magnússonar og Ragnhildur, er átti Magnús Brands-

son á Læk i Holtum.

b. Pálmi i Skörðum átti Kristinu Ólaísdóttur prests á Álpta-

mýri Einarssonar, þ. b. : Ólafur, er átti Herdisi Hrómunds-
dóttur, Margrét átti Benedikt á Hvitskjaldarhóli Þórðarson

prests i Hvammi i Noröurárdal Þorsteinssonar og Anna, er

átti Jón Jónsson í'rá Snorrastöðum i Kolbeinsstaðahrepp

Jónssonar.

c. Þórunn f. k. Gisla Ólafssonar á Kjörsej'ri, p. d.: Þorbjörg, er

átti Tómas Eiriksson prests á Staðarbakka Ólafssonar.

d. Árni átti 3 launbörn.

4) F". k. Magnúsar var Margrét Bjarnadóttir írá Vogatungu
Jónssonar, þau bl.. en hin síðari Guðrún Árnadóttir Bryniólfs-

sonar prests í Kirkjubæ i Tungu Halldórssonar, þ. d.: Pórunn
f. k. Torfa stúdents Árnasonar á Mófellsstöðum og Sigriður, er

fyr átti sira Auðunn Jónsson á StóruvöIIum (sjá um börn peirra

III, 503—504), en siðar Bergstein Guttormsson á Árgilsstöðum.
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dd. Jón, átti Hallgerði Brynjólfsdóttur og

barn, líka laundóttur^).

f. Hákon á Leirárgörðum, átti tvær laun-

dætur með Jórunni Guðmundsdóttur:

aa. Guðnv, sem hann arfleiddl 1704: og

með Oddn<'ju Hjaltadóttur:

bb. Asvör-). Hákon dó 1737.

g. Helga Sigurðardóttir, átt Jón Þórðarson

á Bakka*); barnlaus.

h, Guðlaug átti Pétur Gam Daðason sv-slu-

manns, barnlaus"^).

C. Helga Árnadóttir giptist 1642 síra Þórði

Jónssyni í Hítardal. Hún deyði 1693^), 68

ára. Hann dó 1670, 61 árs; börn:

a. Þorsteinn á Hrafnabjörgum og svo á

Skarði á Skarðsströnd, átti Arnfríði dótt-

ur Eggerts ríka Björnssonar 1675. Þor-

steinn dó 1700, en Arnfríður 1726. Þeirra

börn sjá við Barðastrandarsj'slu)^).

b. Guðríður, átti Jón yngra sýslumann Vig-

1) Jón mun hafa verið barnlaus nieð konu sinni, en laun-

dóttur átti hann, er Þórunn hct.

2) Ólafur Snókdahn telur þær Guðnj'ju og Ásvöru báðar

laundætur Hákonar og Jórunnar, en i ættatölubók J. S. 163 fol.

er Ásvör tahn laundóttir Hákonar og Oddnýjar Hjahadóttur (sbr.

II, 92), Ásvðr átti Jón smið á Reyni á Skaga Jónsson Gislasonar

og var f k. hans, p. b. talin hcr að framan bls. 14.

3) Jón á Bakka var son Póröar sýslumanns Hinrikssonar á

Innra-Hólmi, sbr. IH, 441.

4) Sbr. bls. 60 hér aö framan.

Enn var son Sigurðar Árnasonar í Leirárgörðum og Ehnar:

i. Hahdór lærði í skóla, drukknaði i kaupstaðar-

ferð af Akranesi 1709, ókv. bl. (J. H. ættatölur,

sbr. Árb. Esp. VIII, 119}. Kristin er og neínd

dóttir Sigurðar og Elinar í Bisks. II, 663, en

síra J. H. getur hennar ekki. Hún mun hafa

dáið ung.

5,' Hún dó 11. ágúst á 67. aldursári (ísl. Ártíðaskrár bls. 196

.

6, II, 110, sbr. Bisks. II, 663.
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íússon, er seinna varð Hólabiskup (sjá

þeirra börn við Borgarfjarðarsýslu)^).

Árni Oddsson var borinn 1592, var settur ungur til

menta, og útskrifaðist 17 vetra. Fór hann sama ár (1609)

utan til frekari lærdómsmentunar og dvaldi þar 3 ár; kom
út 1612, þá tvítugur að aldri og var settur skólameistari í

Skálholti. 1613 giptist hann Helgu Jónsdóttur, 1614 slepti

hann skólameistaraembætti og tók að leggja sig eptir laga-

vísindum.

Um 1615 misti Arni sína fyrri konu, en 1616 giptist

hann seinni konu sinni. (Frá því hann slepti skólameist-

araembætti, er sagt af sumum, að hann hafi um hrið flutt

að Holtastöðum, og haft umboð nyrðra, en það hygg

eg vilt).

Lítt féll á með höfuðsmanni Herluíl" Daae og biskupi

Oddi, hafði þeim margt orðið til sundurlyndis; meina eg

að biskup sendi Arna son sinn utan 1617 með kvörtun

sina yfir Herluíí Daae. 1615 gekk bólusótt og þar eptir

hallæri á íslandi, höfðu gjöldin orðið minni af landinu en

fyrr. Höfuðsmaðurinn HerluíT Daae hafði landsins gjöld

í léni frá kongi, fyrir tiltekna peningaupphæð árlega; kvart-

aði yfir við konung, að afgjald landsins væri orðið mjög

litið, og sagði þó minna en var. Arni frétti þetta, og

kom því svo fyrir, að það komst til konungs, er Arni

kvað Herluir Daae segja ósatt um gjöldin, og kom þar

með á framfæri skrifum föður síns, svo konungur tilsetti

commissarios Jörgen Wind og Fridrich Friis stórherra er-

lendis, að rannsaka málið og gera öllum lög og rétt hér

á landi. Komu þeir út snemma um vorið 1618 og þá að

þeim tíma kom riðu þeir til alþingis, en ekkert spurðist

til Árna; var Oddur biskup með döpru bragði, þar áríð-

andi skjöl hans voru hjá Arna. Höfuðsmaður hafði lagt

bann að flytja Árna til landsins, fékk hann því ei far, þó
beiddi, fyrr en með Vopnafjarðarskipi, sem siðast fór:

kom hann út undir sjálft alþingi. Fékk sér viðbrigða

1) III, 461—465.

Son sira Pórðar i Hítardal og Helgu var ennfremur:
c. Jón, er dó ungur, sbr. Bisks. II, 283.
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hesta og reið nótt og dag, á fjóruni dögum austan úr

Vopnafirði til alþingis. Náði gögnum sínum og vitnum í

málum þeirra, gengu þau að lokum á HerluíT Daae, svo

hann varð fyrir konungs ónáð, stórum fésektum og em-

bættismissi og varð snauður.

Það er sagt, að Arni hafi um hríð haldið Reynistaðar-

klaustur, og búið á Holtastöðum. Getur hann ei hafa

klaustrið haldið, utan það ásamt lögmanns- og sýslumanns-

embætti hafi verið dæmt af Jóni Sigurðssyni 1618. En
ei hefur Árni það haldið lengur en til 1620, þá Holger

Rosenkranz hefur það Jóni aptur veitt, sé þetta rétt til

getið. Líklegra er að Arni lögmaður hafi ei tekið Re^mi-

staðarklaustur fyrr en eptir dauða Jóns 1635 og haldið

þvi til síns dauða 1665, því 1641 á alþingi skipaði höf-

uðsmaður Pros Mundt Vigfúsi sj'slumanni Gíslasyni, að

sættast við Arna lögmann Oddsson og betala honum spjöll

á Reynistaðarkirkju. Þetta sýnir, að Arni hefur ei tekið

Reynistaðarklaustur fyrr en eptir Jón Sigurðsson. Arni

lögmaður spyr höfuðsmanninn, hver betala skyldi klukku-

umsteyping í Reynistaðarkirkju 1642.

Víst er að Arni bjó í Miðfelli, og gerðist Skálholts-

staðarráðsmaður; eg meina nálægt 1621. Hann var og

viðriðinn Baugstaðamál. Upptök þess voru, að Þorláki á

Baugsstöðum hafði Arni Oddsson útbygt, án löglegra saka.

Þetta kærði hann fyrir Gísla lögmanni Hákonarsyni, sem

tildæmdi Þorláki svo mikið af Baugstöðum, sem hann

hafði áður haft, til þess löglegar útbyggingarsakir kæmu.
Sá dómur var staðfestur á alþingi, og 4 merkur í dóms-

rof, en 8 merkur 1 bréfabrot af þeim er hindruðu. Ei að

síður bar Gizur út peninga Þorláks, sló engjar hans og
|

hélt fyrir honum 2 leigukúgildum, og enn fleiru, þó með '

vitund eða ráði Arna Oddssonar. Var þá við búið, að deila

sú mundi lengra fara, nema þeir Gizur og Þorlákur hefðu

sætzt, að forlagi Arna Oddssonar og s^slumanns Björns

Grímssonar málara, er gaf sakfellið kvitt. Þótti Arni ei

sem jafnaðargjarn góður maður framan af æfi sinni. Mál

þetta hófst 1628, en lyktaði með sætt 1631. Gefur hér-

aðsdómur Gísla lögmanns til kynna, að hann hafi þá liaft I
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umráð Árnessýslu, en Björn 1630, þá Gísli lögmaður hafði

sleppl umboði Dana.

Björn Grímsson hefur ekki haft veitingu fyrir Árnes-

sýslu, lieldur verið umboðsmaður. Hann var ekki frá-

settur umboðinu 1633, svo eg víst viti. En óvíst er, hvort

Vigfús Gíslason, eða Arni eða Danir héldu þá sS^sluna.

Máske henni hafi þá verið tvískipt milH Vigfúsar og Arna

þau ár^). 1633 lét Vigfús Gíslason dóm ganga í Bakkar-

hohi um mál Hannesar og Bjarna, Þar af sést að Vigfiís

hefur þá haldið að minsta kosti hálfa sx'sluna.

1632 lét Arni ganga dóm að BakkarhoUi, máske hann

hafi 1631 til 1632 haít meðgerð með sýsluna hálfa, en

Björn verið hans umboðsmaður.

1631 þá GísH lögmaður hafði látizt, og til alþingis

kom, var talað um lögmannskosningu, voru þá í kjörum:

Þorsteinn s}^slumaður á Þykkvabæ, Þorleifur sýslumaður

á HHðarenda og Arni Oddsson. Þingheimur og Þorlákur

biskup gerðu bænir til guðs, að sá yrði til lögmanns kos-

inn, sem bezt gegndi. Var hlutað um, og hlaut Árni

Oddsson. Vann hann lögmannseið sinn á hnjám og

var beðið fyrir honum. Hafði Arni lögmaður þá um hríð

Skálholtsstaðarráðsmensku, og eg meina umráð Arnessj'Slu,

þó hann sem lögmaður haíi haldið þar umboðsmann.
Kongsveitingarbréf Arna fyrir lögmannsembættinu er af 1.

marz 1632,

1635 hefur Arni lögmaður látið ganga dóma i Vælu-

gerði, og bauðst til á alþingi að forsvara þá. Þorlákur

Markússon segir í sínum annál, að Arni lögmaður Odds-

son hafi fengið Reynistaðarklaustur 1634 og haldið það í

31 ár. Eg hygg hann hafi tekið það eptir dauða Jóns

lögmanns Sigurðssonar á alþingi 1635 og sé talið það ár

1635 og dauðaár Arna 1665, þó hann héldi ekki klaustrið

þau ár út, þá eru það 31 ár. 1645 telst Benedikt í Ból-

staðarhlíð klausturhaldari á Reynistað, líklega í umboði
Árna lögmanns.

1; Eins og áður er getið heíur Vigfús tekið við sýslunni lfi32

af Birni Grirassyni málara, er mun einmitt hafa haft konungs-
veitingu fyrir henni, en ekki verið umboðsmaður.
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Óvild mikil var millum Vigfúsar Gíslasonar og Arna

lögmanns, má það hafa orsakað, að Arni, nokkru þar eptir

ílutti að Leirá. Arni lögmaður var framan af æfi sinni

framfús og vildi eigi láta hluta sinn, en var skarpur að

náttúrufari, vitur og ráðagóður. Honum var til lýta lagt

aðgerðir hans í Everts og Þyrilsmálum, samt fylgi í fleiru.

1635 sv'nist Arni vera fluttur að Leirá, því hann lét

ganga dóm að Bæ í Borgarfirði 1635, þá þar var millibil

um sj'slumenn; máske hann hafi eptir 1635 búið fá ár á

Hohastöðum, eptir það hann fékk Reynistaðarklaustur.

Með elHnni gerðist Árni guðhræddur og bænræknis-

maður mikill. Hann lét halda kvöld- og morgunsöng í

Leirárkirkju, hepti ósiðu á elliárum, þá hann gat því við-

komið, og gerðist mesti reglumaður í hvívetna.

1663 þá hann var vetri betur en sjötugur, frásagði

hann sér lögmannsdæmið 24. d. janúarmánaðar.

1665 gekk hann um veturinn einsamall til laugar á

Leirá. Hann var vanur að láta hringja til bænahalds 1

kirkjunni kvöld og morgna, og fastaði hvern föstudag á

langaföstu; var og þessi tilburður á frjádegi á föstunni;

þá hringt var um kvöldið og hann kom ei til bæna, sem

hann var vanur, var hans leitað: fanst hann þá fljótandi

á grúfu örendur í lauginni 10. d. marzmánaðar. Meina

menn honum undir laugun haíi liðið í brjóst af gufunni

og svo drukknað. Var hann sveipaður klæðum, heim-

færður, og síðan virðulega greptraður. Hafði hann þá

þrjá vetur hins áttunda tugar; verið lögmaður 32 ár, og

þótti hinn ágætasti maður á hnigins aldri^).

Árni lögmaður og Þórdís ektafrú hans voru grafin í

Leirárkirkju.

Benedikt prestur telur það furðu hans, þá Árni lög-

maður skömmu áður vildi loka vesturdyrabæjarhurð á

1) Frásögn um fráfall Árna lögmanns eptir annál sira Bene-

dikts Péturssonar á Hesti er i Árb. Esp. VII, 40—41. ))Mæltu

margir« segir Espólin, »30 ei mundi svo ágætur lögmaður upp

þaöan landslögum stýra eða slíkur höfðingi koma á Leirá« (Árb.

VII, 41). Hin drengilega framkoma hans viö hyllingareiðinn

nafnfræga í Kópavogi 1662 er nú kunn orðin eptir nVlega fundn-

um skrifum sbr. Rikisréttindi íslands).
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Leirá, gekk hurðin aptur og aptur upp og á hann. En
Hk hans var lagt á sömu hurð síðar.

Hallgrímur prestur Pétursson kvað heilræðavísur til

Arna lögmanns.

1662 afsakaði Arni lögmaður sig frá lögmannsembætt-

isfærslu, en fynr bænarstað höfðingja var hann við em-
bættið til 1663: það ár gerðist Sigurður Jónsson í Einars-

nesi lögmaður.

Arni lögmaður dæmdi einn á alþingi árin 1661 og

1662, þvi Magnús lögmaður Björnsson var þá svo sjúkur,

að ei komst til alþingis^).

Vlgfus Gislason.

Faðir: GísH lögmaður í Bræðratungu Hákonarson sý'slu-

manns Árnasonar s^'slumanns (sjá hér að

framan).

Móðir: Margrét dóttir síra Jóns Krákssonar (sjá hér

að framan).

Kona: Katrín (dó 1693)'^) dóttir Erlends SN^slumanns

á HvoH Asmundssonar Þorleifssonar lögmanns.

Börn: A. Magister GísH, gerðist skólameistari á Hól-

um 1664, fór svo utan og fékk magisters-

nafnbót, kom út 1669, giptist 1670 Guðríði

dóttur síra Gunnars að Hofi á Höfðaströnd,

Björnssonar í BólstaðarhHð Magnússonar

Björnssonar officiaHs á Melstað. Gísli bjó

að Hofi á Höfðaströnd, dó 1673; barn:

a. Vigfús á Hofi, giptist 1700 Helgu dóttur

Jóns biskups Vigfússonar (Vigfús dó í

stórubólu 1707, 36 ára, aðrir segja 1709),

1) Gisli Bpynjólfsson löoréttumadur i Ölvaðsholti var
umboösmaður Árna lögmanns Oddssonar i Árnessýslu 1635 aö
einhvcrju leyti. Hann var son Brynjólfs i Skarði á Landi Jóns-
sonar Eirikssonar Torfasonar i Klofa, dóttursonur Gísla sýslu-

manns Sveinssonar i Miöfelh (sjá hér áður bls. 218, 258j,

2) Katrin var fædd 1612 og andaðist á 81. ári. Svo segir í

erfiljóðum, er sonarson hennar sira Pórður Jónsson á Staðarstaö
orti eptir hana. Pau erfiljóð eru fremst í ))Listiháf« Benedikts
Bech íhdr. i minni eigni.
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en Helga giptist aptur sSslumanni Spen-

drup, sjá Hegranessþing; börn Vigfúsar

og Helgu:

aa. Jón klausturhaldari á Reynistað, dó

1752, átti Þórunni dóttur Hannesar

s^'slumanns Schevings Lárussonar

sÝslumanns (sjá Vaðlaþing), börn:

aaa. Jónas skólahaldari á Amager^).

bbb, Vigfús á Hofi á Kjalarnesi, átti

Sesselju (sem druknaði 1 Jök-

ulsá 1790, eptir stirt hjónaband)

dóttur Þórðar klausturhaldara

Brynjólfssonar, sjá um börn

þeirra hér síðar.

ccc. Karítas átti Þorstein Ejjólísson

og 15 börn, varð alt bændafólk.

ddd, Guðlaug Jónsdóttir.

bb. Guðrún átti Hans Scheving Möðru-

vallakhiusturhaldara, Hún dó 1767

(sjá Vaðlaþing)-).

B. Jón sýslumaður 1 Arnessx'slu (sjá hér á eptir).

C. Jón yngri sýslumaður og síðar biskup (sjá

Borgarfjarðarsýslu),

D. Salvör Vigfúsdóttir átti 1667 Sæmund pró-

fast í Hítardal (sem dó 1687) Oddsson frá

Borg Þorleifssonar Bjarnasonar, Salvör

deyði 1711; þeirra dóttir:

a. Margrét gipt 1700 síra Þórði syni Jóns bisk-

ups Vigfússonar (sjá BorgarfjarðarsS'ski),

voru henni þá talin 6 hndr, hndr, Síra

1) Hann hét ekki Jónas heldur Jón og hann var ekki skóla-

haldari á Amager, eins og segir I, 263. Pað var Jón Björnsson

Scheving frændi hans. Jón Scheving son Jóns klausturhaldara

Vigíússonar var útskrifaður úr SkálhoUsskóla 1766, og skrifaður

i stúdentatölu við háskólann 22. des. s. á., lenti i svalH og varð

hermaður og vita menn ekki, hvað af honum hefur orðið. Sjá

um Jón klausturhaldara Vigfússon og nánustu afkomendur hans:

Guöfræðingatal mitt bls. 191—194.

2] I, 254.
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Þórður deyði 1720, en Margrét . . . . ^).

Þeirra börn*).

aa. Katrín (dó 1762) fyrri kona síra

Vigfúsar Jónssonar í Hítardal (Vig-

fús var bróðir Finns biskups) barn:

aaa. Síra Eiríkur í Reykholti (dó

1808) átti Sigríði dóttur Jóns

biskups Teitssonar, þeirra son

síra Vigfús í Hvammi etc.

bb. Þorbjörg átti 1733 síra Ásmund Jóns-

son á Breiðabólsstað á Skógarströnd;

börn:

aaa. Síra Jón á Breiðabólsstað, átti

Sigríði Jónsdóttur; bl.

bbb. Þuríður seinni kona Jóns sj'slu-

manns Eggertssonar (sjá Borg-

arfjarðarsýslu).

cc. Salvör átti síra Halldór prófast á

Hólum Jónsson prests á Völlum Hall-

dórssonar; þeirra dóttir:

aaa. Helga giptist 16 vetra Magnúsi

sj'slumanni Gislasjmi (sjá Húna-

vatnsþing).

dd. Sæmundur^) (dó 1749) átti Kristínu

dóttur síra Guðmundar á Helgafelli

Jónssonar; börn:

aaa. Guðmundur*), átti Guðrúnu

Þorkelsdóttur lögréttumanns í

Þernev; börn:

1) Eyöa í handr. fjTÍr ártalinu. Margrét dó í Máfahliö 6.

okt. 1725, 46 ára gömul (Prestaæfir Jóns Halldórssonar).

2) Pessara barna sira Pórðar og Margrétar er áður getið

III, 461—463.

3) Sæmundur lærði um hrið i skóla, en var ekki útskriíað-

ur. Hann var lánlítill. Sjá um börn hans III, 153—154. Sbr.

II, 648.

4) Afkomenda Guðmundar Sæmundssonar er getið nánar

III, 153, shr. bls. 179—181 hér að framan og vísast til pess hér.
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a Ragnheiður seinni kona Páls

í Gufunesi (sjá Gullbringu-

sýslu).

/5 Kristín átti Jakob Snorrason.

7 Olafur átti Rannveigu Guð-

mundsdóttur, og síðar Helgu.

ó Karítas^).

f Margrét.

bbb. Guðrún átti Vigfús á Hálsi á

Skógarströnd Arason; börn:

a Jón á Narfeyri og Hólmlátri

átti Steinunni Jónsdóttur og

börn.

f)
Guðrún átti Odd Arngríms-

son og mörg börn.

y Kristm átti Jóhannes á Hálsi

Jónsson og börn.

ee. Gísli sonur síra Þórðar á Staðarstað

átti Önnu Katrínu dóttur Lárusar

Schevings, þau bl.

ÍT. Jón Þórðarson landsþingisskrifari og

settur SN'slumaður í Rangárþingi,

drukknaði miUi lands og Vestmanna-

eyja 1743 (sjá Rangárþing.

E. Þorbjörg (dó 1693) átti 1664 Gísla Sigurðs-

son prófasts í Stafholti Oddssonar biskups.

Hann hafði verið utanlands 3 vetur, en

giptist þá út kom og gerðist þá ráðsmaður

i Skálholti, dó 1665. Þau barnlaus.

Vigfús Gíslason, fæddur 1608, var fljótskarpur og mjög

vel gáfaður; snemma til menta settur, og var útskrifaður

úr skóla 16 vetra, fór hann þá utan til Kaupmannahafn-

arháskóla, þaðan til Batavia og kom út 1628, þá tvítugur,

haldinn lærðasti maður. Gerðist hann þá skólameistari á

Hólum 1628—1629 og 1630 og síðar í Skálholti 1630—

1631. Hann þótti ofharður, hvar fyrir nokkrir lærisveinar

yfirgáfu skólann, þvi hann ætlaði þeim ofmikið, sem ei

höíðu skarpleika að nema svo fljótt sem hann vildi, urðu
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því lærisveinar fegnir, þá hann vék frá því embætli. Hann
tók Bræðratungu eptir föður sinn 1631 og hafði þar bú.

1632 sleppti hann skólamtistaraembættinu og tók Rangár-

þing (Hist. eccl. HI, 528). En eptir Árbóka VI. deild 71.

kap. bls. 64 tjáist hann að hafa tekið ArnessK'shi. Björn

var þá frá sj'slunni, en Vigfús hefur hana 1632, og 1633

og 1634 lét Þorsteinn Magnússon ganga dóm að Núpi í

umboði Vigfúsar (iíslasonar og s. á. 3, maí lét Þorsteinn

ganga dóm að Bakkarholti um nafnið háskerðing, meinar

Halldór lögmaður það hákall.

1633 hélt Vigfús brúðkaup Valgerðar systur sinnar

og Eggerts Björnssonar frá Skarði með mikilli rausn í

Bræðratungu og sama ár fór hann utan og setti Hákon
bróður sinn undir umsjón Erlends á Hvoli yfir lén sín.

Ei vissu menn orsök utanfarar Vigfúsar.

1634 kom Vigfús út með verndarbréf fyrir sig og syst-

kin sín. Var þá á alþingi talað um Baugstaða- og Botns-

mál. Meðgekk Vigfús sj'slumaður, að hann hefði það til-

kynnt, því bréf kom þar um út. Dæmdi höfuðsmaður

Pros Mundt í Baugstaðamáli millum Arna lögmanns og

Vigfúsar.

1632 þann 18. ágúst lætur Vigfús Gíslason ganga dóm
um arf að Vatnsleysu í Biskupstungum og kallast hann

þá kongsumboðsmaður í Arnessþingi. 1633, 1634, 1635,

1636 nefnist hann í alþingisbók sj'slumaður. 1637 K'sir

hann burtstroknum manni og biður, að hann flytjist til

Bræðratungu, ef næst. 1638 er hann dómsmaður á al-

þingi. 1639 lét hann dóm ganga í Vestmannaeyjum og

annan í Arnessþingi.

1634 afsetti Jens SöíTrensson þá bræður Vigfús og Há-

kon frá lénum sínum, þá þeir vildu ekki vinna eiðinn

fyrir honum.
1635 lét Arni lögmaður ganga dóma í Arnessþingi.

Máske það sé árið, sem hann hélt það. Það ár telst Arni

lögmaður fyrir Arnessýslu, þá Jens SöíYrensson frásetti

Vigfús og Hákon SNsIunni. 1636 sj'nist svo Vigfús hafa

aptur fengið Vestmannaeyjar og Árnessþing eða Erlendur

Arnessþing. 1636 lætur Vigfús ganga dóm i Vestmanna-



296

eyjum í hórdómsmálum. Hefur hann þá haldið Vest-

mannaeyjar.

1635 kom bréf konungs að selja burt af jörðum þau

kúgildi, er fleiri voru, en að fornu höfðu verið. Eptir þvi

spurði höfuðsmaður í lögréttu. Vigfús, en ei aðrir svör-

uðu, að hann hefði með norðanskipum tilkj'nnt að á dóm-
kirkjujörðum i Árness^'slu væru fleiri kúgildi, en jarða-

bókin héldi. GísH biskup framlagði nokkra vitnisburði

landseta, að þeir hefðu beiðst eplir kúgildum 1 þörf sinni,

þá þeir felldu pening sinn etc. Um rekann á Þorlákshafn-

arskeiði var þá og útkljáð af höfuðsmanninum, En elvki

urðu þeir Vigfús og Arni lögmaður sáttir á því þingi og

elti lengi á þeirra óvild; varð margt þeim til ágreinings

^sjá um Þyrilsmálið við Kjósarsj'slu).

1636 komu höfuðsmaðurinn Pros Mundt ásamt beztu

mönnum á sætt með Arna lögmanni og Vigfúsi Gislasyni.

Skildu þeir sáttir að kalla.

Eg er ei fullviss um, hvort Vigfús hefur tekið Árness-

þing 1632 og þar eptir (haldið það) til 1640, því þá þeir

bræður Vigfús og Hákon afsögðu 1634 að vinna eiðinn

fyrir Jens SölTrenssyni fyrirbauð hann þeim Rangárþing

og Vestmannaeyjar. Er þá ei getið þeirra valdstjórnar í

Arnessþingi, hvert eg meina Erlendur á Hvoli hafi haldið

frá 1634 til 1640^).

1, Frásögn Boga um sýsluvöld Vigíúsar er hér nokkuö á

reiki og óákveöin. Eins og áður er getiö hefur Vigfús tekiö við

sýslunni af Birni Grímssyni 1632 og haldiö hana 1633 og 1634, en

verið þá vikið frá af Jens Söflrenssyni og Árni Oddsson haft

hana 1635, en Vigfús tekið hana svo aptur 1636 og lialdið hana
til dauðadags, en haldið umboösmenn, sérstaklega eptir að hann
íluttist austur að Stórólfslivon, sem orðið heíur eptir lát tengda-

föður hans 1640.

Vigfús Jónsson
er nefndur umboðsmaður Vigíúsar og hafi netnt dóma i .\r-

nessýslu í umboði Iians 7. maí 163() og 13. mai 1637 (sbr. Sýslu-

mannaskrá J. S. 64 fol. í landsbókasafninu). Pessi Vigfús mun
vera Vigfús lögréttumaður, er siðar bjó á Herjólísstöðum i Álpta-

veri, son Jóns prests Stefánssonar i Kálfholti og bróöir Guðna
lögréttumanns i Tungufelli, foríöður Jóns Sigurðssonar ísbr. III,

248 . Son Vigfúsar lögréttumanns var Eiríkur á Móeiðarhvoli

faðir Jóns s. st. föður Eiriks á Helluvaði móðurföður Grims
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1640 við dauða Erlends tók Vigfús að vísu Árnessþing,

en slepti þá Rangárþingi til Hákonar bróður síns, Hann
sýnist þá og að hafa haldið Vestmannaeyjas<slu, þvi eptir

hans dauða fj'lgdist hún með Árnessþingi.

Ormur Jónsson var umboðsmaður Vigfúsar 1641 og

þar eptir, Til Orms átti Arnór Eyjólfsson, sem strauk, að

flytjast 1643. Hannes Helgason var lögsagnari Vigfúsar

1643. 1647 lætur Indriði Jónsson dóm ganga um Þorkels

og Aldisarmál'^).

1647 miðvikudaginn seinastan í vetri (þann 14. apríl

segir Jón Olafsson) deyði Vigfús s5"slumaður, þá staddur

á Seljalandi. Lík hans var jarðað á föstudaginn langa.

Vigfús sj'slumaður var einhver hinn mesti höfðingi

eptir það hann kom að Bræðratungu og þótti fyrir öðrum
sínum S3'stkinum. Hann var lærður, vitur, kappsamur og

auðugur, en þótti harðgerður þá því var að skipta.

Þá Brynjólfur Sveinsson kom út í fyrra sinni og fáir

skiptu sér af honum var Vigfús þá, 1631, skólameistari í

Skálholti, en hafði bú í Bræðratungu. Gerði hann Brynj-

ólfi orð að koma til sín og vera hjá sér heldur en ráfa

um stéttarnar í Skálholti; því tók Brynjólfur þá með
þökkum.

Katrín ekkja Vigfúsar sj^slumanns bjó eptir hann að

Stórólfshvoli. 1648 brann bærinn að Stórólfshvoli með
með miklu lausafé Katrínar og barna hennar, þann 30.

október. Er sagt, að Katrínu haíi áður dreymt, að kirkjan

brynni, en hún hafi haft þar inni kistur sínar með mörgu

amtraanns Jónssonar. Son Vigfúsar meö s. k. Jarprúði Sturlu-

dóttur Jónssonar prófasts Krákssonar var Jón ))Prúöuvangi((, er

fór til Sviþjóðar með Jóni Eggertssyni.

Hákon Gislason 1 Bræðratungu bróðir Vigfúsar (sbr.

Rangárping) hefur að líkindum verið umboðsmaður bróður síns

að einhverju leyti í Árnessýslu. En að Hákon hafi haft sýsluna

ásamt Vigfúsi um hríð, eins og Bogi hjggur, mun ekki á veru-

legum rökum bvggt.
' oo"-

1) Indriði var lögréttumaður í Árnesþingi og dæmdi i um-
boði Vigfúsar í Bakkarholti. Mnn það vera sá dómur, sem hér
er getið, þótt sumstaðar sé hann tahnn frá 1648, en þá var Vig-

fús sýslumaður dauður og Ormur á Skúmsstöðum millibils-

sýslumaður (sjá siðarj,

20
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fémætu og hafi látið bera þær í bæinn, en kistur hjúa

sinna í kirkjuna aptur. Það bjargaðist, sem í kirkjunni

var, því hún brann ekki. Katrin var haldin féföst. Hún
dó 16931).

Erlendur Ásmundsson.
Faðir: Ásmundur á StórólfshvoH launsonur Þorleifs

lögmanns Pálssonar (sjá Dalasj'slu).

Móðir: Hólmfríður dóttir Erlends á Stórólfshvoli Jóns-

sonar s^^slumanns og skálds Hallssonar.

Kona: Salvör dóttir síra Stefáns í Odda Gíslasonar

biskups Jónssonar.

Barn: Katrín kona Vigfúsar sýshimanns Gíslasonar

(sjá hér áður).

Um uppvöxt og menning Erlends er sagnafátt og íinn

eg hans ekki getið fyr en 1607 þann 8. júlí, þá hann í

umboði Gisla Arnasonar kongsumboðsmanns í Rangárþingi

nefndi 6 menn í dóm í Holti undir Eyjafjöllum um ólof-

aða skipsmeðferð.

Eg meina, að Erlendur hafi þá verið orðinn lögréttu-

maður og það kallast hann enn 1624 og opt var hann í

dómum á alþingi. Líka mun hann opt liafa verið um-
boðsmaður Gísla lögmanns Hákonarsonar í Rangárþingi,

og það mun hann hafa verið þá Gisli deyði 1631. En eg

held, að hann hafi verið umboðsmaður Vigfúsar 1633, þá
Vigfús fór utan og hafi tekið Árnessþing 1635 eða 1636

og haldið það þar eptir til síns dauða-). 1635 var hann
i lögréttumannatölu til dóms útnefndur af lögmönnunum
Halldóri og Arna í máh Magnúsar Arasonar móti síra

Einari Guðmundssyni, líka ásamt s\'slumönnum til dóms-

mannsútnefndur 1634, 1637 og 1638. 1636 lét hann ganga

dóm í Árnessþingi um pantsetning. 1638—39 kallast hann

1) Hún andaðist 12. marz f^sbr. Isl. Artiöaskrár bls. 200).

2; Pað er mjög vafasamt, að Erlendur hafi haft veitingu

fyrir Árnessýslu, en virðist hafa verið þar umboðsmaður Vigfús-

ar tengdasonar sins að einhverju leyti árin 1636—1639, og senni-

legt, að hann hafi einnig verið umboðsmaður Vigfúsar í Rang-

árþingi.
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í lögréltu sýslumaðiir konungs og víða í ættatölum sýslu-

maður í Arnessþingi. Margir meina hann hafi ei verið

utan umboðsmaður Vigfúsar tengdasonar síns. Erlendur

deyði 1640. Hefur hann þótt með gildari mönnum og

auðmaður, því hefur Vigfús gipzt hans einkadóttur Katrínu.

Strax að önduðum Erlendi tók Vigfús sýslumaður alla

Arnessýslu, sem áður er sagt og hafði þó ásamt Vest-

mannaeyjar. 1641 tók hann lögsagnara. Það var

Ormur Jónsson

lögréttumaður í Arnessý'sh]^). Hann lét 1641 dóm ganga

í umboði Vigfúsar sýslumanns um preststíundir af öllum

kirknajörðum þar í sýslu; kom sá dómur til alþingis til

samþykktar, en biskup Brynjólfur mótstóð því, þar enginn

vissi hana áður lieimta og varð sú ályktun, að mál það

skyldi standa til úrskurðar konungs.

1648 lét téður Ormur dóm ganga að Húsatóptum sem
miHibilssýslumaður um ómaga framfæri').

Hannes Helgason Skálholtsstaðarráðsmaður, sem dó

1653, var um þessar mundir lögsagnari í Arnessýslu (sjá

hér áður).

Torfi Erlendsson.

Faðir: Erlendur sVsIumaður i Múlaþingi son Magnúsar

á Suður-Reykjum Þorvarðssonar sama staðar

Þórólfssonar Eyjólfssonar á Hjalla. Eyjólfur

átti Asdísi systur Ögmundar biskups, Þórólfur

1) Ormur bjó fjTst í Kolsholti, en ílutti siðar að Skúms-
stöðum á Eyrarbakka. Hann var son Jóns prests á MostelH i

Grimsnesi Stefánssonar Gunnarssonar á Víðivöllum Gíslasonar,

og bróðir Jóns prests i I'ellsmúla lý 1682 1 og Gunnars bónda i

Hvammi á Landi, er Hvammsverjar þar eru frá komnir. Ormur
átti Guðrúnu dóttur Sveinbjarnar Geirmundssonar á Skúmsstöð-
um og Ingunnar Gísladóttur sýslumanns Sveinssonar fsjá hér
áður bls. 257). 1654 og 1657 er hans getið sem umboðsmanns
Torfa sýslumanns i Árnessýslu. Ormur dó 12. marz 1665 á heira-

leiö frá kirkju. Synir hans voru Stefán, Sveinn og Jón á Skúms-
slöðum (t 1687), er átti Ástríði Snorradóttur.

2) Sá dómur er um Ellisif Ögmundsdóttur og dæmdur 4.

nóv. (1648). Hann kom til alþingis 1649.

20*



300

átti Margréti Erlendsdóttur lögmanns. Þor-

varður átti Vilborgu Gísladóttur^).

Móðir: Þórdís dóttir Hinriks Gerkens (sjá Stranda-

sj-slu). Móðir Þórdísar var Jarþrúður dóttir

Bjarna á Fellsenda Sumarliðasonar-) Jónssonar

Ásbjörnssonar og Ragnheiðar dóttur síra As-

mundar á Hallbjarnareyri. (Aðrar ættatölur og

ágrip Worms yfir Þormóð Torfason segja, að

Þórdís kona Erlends hafi verið dóttir Magnús-

ar og Jarþrúðar Oddleifsdóttur^), en eg held

það fyrra sannara, einkum vegna ættarnafna á

börnum Erlends.

Kona: Þórdís dóttir síra Bergsveins Einarssonar og

Guðrúnar Grímsdóttur, systur Björns málara.

Þórdísar Bergsveinsdóttur fyrri maður var Sig-

urður son Arna Magnússonar á Grýtubakka og

Sigríðar dóttur Árna Gíslasonar á Hliðarenda.

Börn Sigurðar og Þórdísar dóu ung, erfði svo

Þórdís börnin og varð auðug').

Börn: A. Sigurður, lærði utan og innanlands. Varð

kirkjupresturí Skálholti 1657. Missti prests-

skap fyrir barneign 1660, fór utan vegna

sin og föður síns, fékk uppreisn, kom út og

varð prestur á Melum í Borgarfirði 1663, og

dó þar 1670°). Hans kona var Elín Bene-

diktsdóttir, þau barnlaus.

1) Föðurætt Torfa er hér öldungis skakkt rakin hjá Boga.

Erlendur faðir hans var son Magnúsar Jónssonar á Núpi 1 Eystri-

hrepp og f. k. hans Guðrúnar Erlendsdóttur, er var dótturdóttir

Torfa í Klofa og er þaðan Torfanafnið í ættina komið (sbr. hér

á undan bls. 223). Pórdis dóttir Hinriks Gerkens var s. k. Er-

lends Magnússonar.

2) Framætt Bjarna Sumarliðasonar á Fellsenda er óviss.

3) Hér virðist eitthvað blandað málum með Jarþrúði Bjarna-

dóttur, sem var s. k. Magnúsar á Núpi og stjúpa Erlends.

4) SigurÖur og Pórdis bjuggu í Xeshverfi á Seltjarnarnesi.

Pórdís dó 13. júní 1C69, 67 ára gömul (Lbs. 198 4to).

5) SiraSigurður dó 9. júlí 1670,41 ársgamall, eptirþví semsegir
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B. Þormóður, borinn í Engey hjá Reykjavík

1636^), fór í Skálholtsskóla 1647, úlskrifaðist

þaðan 1654, fór utan og tók reynslupróf í

guðfræði við Kaupmannahafnarháskóla 1657,

kom út til íslands sama ár, fór aptur utan

1658, en vegna ófriðar þorði ei skipið lengra

en til Kristjánssands. 1659 fór hann þaðan

með hollenzku skipi, sem Svíar tóku og færðu

til Jótlands. Þormóður slapp þó þar frá og

komst til Kaupmannahafnar í júHmánuði.

1660 gerðist hann konglegur útleggjari á

gömlum sagnaskrifum. 1662 var hann send-

ur til íslands að safna gömlum sagnabók-

um í fornfræði og dvaldi um veturinn hjá

biskupi Brynjólfi. Þaðan ferðaðist hann til

Hóla og íór utan um haustið 1663 til

GKickstaðar, þaðan til Hamborgar og Ly-

beck, en komst um haustið til Kaupenhafn-

ar. 1664 varð hann stiptamtsskrifari í Staf-

angursamti i Noregi. 1665 giptist hann

Önnu Jónsdóttur þá ekkju. Hún átti óð-

alsgarðinn Strangaland*) á eyjunnni Körmt.

1667 frásagði hann sér það embætti, en

gerðist þá konunglegur fornsagnaskrifari.

1671 fór hann til Islands að sækja arf eptir

föður sinn, sem deyði 1665, og bróður sinn,

sem deyði 1670. Seldi hann þá jarðir sínar,

sem mælt var, að hafi hlaupið til 1500

spesía. Fór utau sama haustið til Amster-

dam, þaðan til Danmerkur, en leið skipbrot

við Skagann. Þaðan ferðaðist hann landveg

i ættatölubók sira Vigfúsar 1 Hitardal iLbs. 199 4to\ en i ísl. Ar-

tiöaskrám bls. 196 er ártiðardagur hans talinn 24. júlí, og i æfi-

sögum presta á Melum er hann tahnn dáinn 8. júli. Elin kona
hans var dótlir Benedikts á HáejTÍ Þorleifssonar i Búöardal

Bjarnasonar á Skarði Oddssonar.

1) Fæðingardagur hans var 27. maí.

2) Réttara: Stangaland (Stangeland).
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til Árósa. Eii þá hann vildi þaðan ferðast

sjóveg, kom upp á þá veður, svo þeir máttu

leggjast við akker undir Sámse^'ju. Um
nóttina var hann yfirfalHnn af skipverjun-

um, en hann varði sig með korða og varð

að hana einum dönskum manni. Hann var

þá strax fangaður og dæmdur frá Hfi fj'rir

héraðsrétti frá hverjum Þormóður skírskot-

aði til landþingsréttar, sem dæmdi, að drápið

hefði að nokkru leyti verið nauðverja og

dómurinn mætti ei exekverast, fyr en sökin

væri borin fyrir kong. Konungur skipaði

hæstarétti að rannsaka hana og segja sína

meiningu, en kongur vildi sjálfur í henni

dæma; þeirra meining varð, að vígið hefði

skeð af hræðslu, en ekki af ásetningi. Þor-

móður skyldi standa opinberar skriptir og

betala 100 rd. specie. Þessa þ^irra mein-

ingu slaðfesti konungur 1673. Af þessu til-

lelli missti Þormóður sitt embætti, ferðaðist

til Noregs og Hfði þar á l)úgarði sínum em-

bættislaus til 1682; þá var hann á ný skip-

aður af konungi að gerast norskra sagna

skrifari konungs með 600 rd. specie launum.

1695 deyði hans f\MTÍ kona. 1706 féll

hann i sjúkdóm 1 hverjum hann missti

minnið, yfirlét því til prófessors Reitzer að

útgefa sitt verk, sem ei náði lengra en til

þess kalmarska sambands. — Þormóður

gipti sig aptur 1709 Önnu Hansdóttur ráðs-

manns í Stafangri, en átti engin bórn með
hvorugri konu sinni. Þormóður deyði 1719,

31. janúar.

Hjá Friðrik konungi 3. var Þormóður

i mestu náð og náðaði [hann] bæði föður og

bróður hans af velvild til Þormóðs. Kristján

konungur 5. gaf honum Hf og margt

annað gott, Friðrik kongur 4. gisti hjá
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honum 1704 á bæ hans St(r)angalandi, þá
konungur ferðaðist til Noregs nefnt ár^).

Guðrún Torfadóttir átti Markús á Stokks-

eyri Bjarnason. Guðrún dó 1688, börn:

1. Guðríður átti Hans Londemann (sjá síðar).

2. Þórdís á Stokkseyri^), illa kynt, átti Guð-

mund West son Jasons enska, hkan konu
sinni. Lá við hún yrði bannfærð þá
hún deyði snögglega 1728; börn:

a. Markús dó bl.

b. Guðríður giptist^).

c. Guðrún átti Jón Sveinsson^) og börn,

varð almúgafólk.

1) Jón Eiríksson konferenzráð hcfur ritað æfisögu Pormóðs
og er hún prentuð í danska tíniaritinn ))Minerva(( 1786—1788, en

höf. entist ekki aldur til að Ijúka við hana; Pormóður var jarö-

aður undir kórnum i Ögvaldsneskirkju og scst þar enn legsteinn

yfir hann, eptir því sem Ludvig Daae háskólakennari i Kristjaníu

segir, en hann hefur ritað um Pormóð i Dansk biografisk Lexi-

con XVII, 453—459, Khöfn 1903. Hann cr jafnan nefndur latneska

nafninu nTorfæusc.

2) Var kölluð venjulega Stokkseyrar-Dísa.

3) Guðríður átti Jón Porstcinsson á Eyrarbakka, þ. b. Jason

dó utanlands.

4) Hann var ættaður undan Jöklí og misjafnt kynntur. Er
líklega sá Jón Sveinsson, sem lýst cr burthlaupnura úr Snæfells-

nessýslu á alþingi 1723 íLögþbók 1723 nr. 29j. Pau Jón og Guð-
rún búa 1729 á Stokkseyri og er Jón þá 26 ára gamall, cn Guð-
rún 27 ára, þ. b.:

a. Pórdis (f. 1729 -]- 1805, átti síra Einar Jónsson á Ólafsvöllum

(t 1774) þ. b.

aa. Guðrún átti Jón á Stokkseyri (ý 27. ágúst 1825, 84 ára)

Ingimundsson Bergssonar i Brattsholti Sturlaugssonar. þ. b.

aaa. Pórður á Stokkseyri átti Sigriði Jónsdóttur, bl.

bbb. Einar drukknaði á Stokkseyri.

ccc. Ingibjörg átti Jón í Traðarholti Grimsson Jónssonar

Bergssonar, þau þremenningar, þ. b.:

X Grimur í Gljákoti átti Guðfinnu Siguröardóttur

þ. b. mörg: Hákon á Dísastöðum, nú í Reykja-

vík, Ingibjörg gipt Jóni Jónssyni hreppsnefndar-

oddvita i Holti i Stokkseyrarhrepp, Jón, Sigurður,

Pórður, Grímur, Pórdís, Guðný, Ingibjörg.
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3. Guðrún átti Hákon Jónsson^), þau bl,

Hún tók framhjá með Bergi, þeirra son :

a. Markús sýslumaður í Isafjarðarsjslu

(sjá þar).

X Einarkaupmaður og borgari á Eyrarbakka. Börn:

Sigfús söngkennari í Reykjavík, kvæntur danskri

konu og Ingibjörg gipt síra Bjarna Pórarinssyni,

er prestur var á Utskálum og fór til Ameriku.

X Margrét. Launson hennar meö Jóni á Syösta-

Kekki Sturlaugssyni á Grjótlæk Jónssonar Bergs-

sonar er Jón lireppstjóri á Hliðarenda i Ölfusi,

kvæntur Pórunni dóttur Jóns Árnasonar dbrm.

í Porlákshöfn.

ddd. Markús var á Stokkseyri, liálfgerður aumingi, dó bl.

eee. Elín átti fyr Bjarna Magnússon á Baugsstöðum,

peirra son Magnús á Baugsstöðum og Óseyrarnesi

faðir Sigríðar, er átti Pórð Grimsson á Stokkseyri.

Launson Magnúsar Jóhann í Eyfakoti. S. m. Elinar

Hannes á Baugsstöðum launson Árna á Selalæk

Ormssonar prests á Reyðarvatni Snorrasonar, p. b.:

X Bjarni i Oseyrarnesi átti Sigriði Guðmundsdóttur
Jónssonar i Óseyrarnesi Snorrasonar Ögmunds-
sonar Snorrasonar, p. b.: Elín, er átti Grím i Os-

ej'rarnesi Gíslason frá Kalastöðum Porgilssonar

s. st. Jónssonar úr Landeyjum Guðbrandssonar
á Moshvoli Lafranssonar Pórðarsonar.

X Magnús á Baugsstöðum átti Guðlaugu Jónsdóttur

rika á Loptsstöðum Jónssonar, p. b.: Jón i Aust-

ur-MeðalhoItum, Jón smiður á Baugsstöðum,

Hannes, Magnús, Sigurður, Elín.

X í*uriður átti Steindór i Fljótshólum Ólaísson s.

st. Porleifssonar i Arbæ i Ölfusi Ásbjörnssonar

Loptssonar, peirra son Halldór í Fljótshólum

faðir Bjarna, er par býr nú (1911).

bb. Elin átti Helga Sigurðsson i Brattsholti (ý 1817) bróður
sira Jóns á RafnsejTÍ; p. b.:

aaa. Margrét átti fyr Jens Haagensen i Ranakoti, peirra

son Ólafur i Stokkseyrarseli faðir Jóns timburmanns
1 Reykjavík. S. m. Margrétar Gunnlaugur Loptsson

í Brattsholti, peirra son Gunnlaugur dó ókv. bl.

bbb. Sesselja átti Jón Vigfússon i Ranakoti og börn Jóna

tvo, Elínu og Sigurð.

1) Son Jóns prests Daðasonar i Arnarbæli. Ingveldur systir

Hákonar átti Berg Benediktsson á Hjalla. Varð mikil rekistefna

um hórdómsmál Bergs og Guðrúnar.
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4. Bjarni dó 1679, barnlaus^).

D. Asa Torfadóttir átti Helga Jónsson-), barn-

laus, Hún testamenteraði Londemann fé

sitt; það var staðfest aí konungi 1697.

Um uppvöxt og menningu Torfa er eg ófróður^) og

íinn hans ei getið fyr en hann var lögréttumaður í Reyni-

valladómi 1637. Bjó hann þá í Engey og gerðist grjótpáll

danskra á Bessastöðum og stundum umboðsmaður. 1640

setti Jens Sönrensson hann s<'slumann í Gullbringusj'ski i

sínu umboði (sjá Gullbringus\'slu). 1643 fékk liann í lén

10 kongsjarðir í Borgarfirði. Hann flutti úr Engey suður

á Stafnes og bjó þar um hríð, kom sér vel við Jens

SöíTrensson, en þótti jafnan harðdrægur við sýslubúa og

ágengur, þá hann kom því við.

1647 þá Vigfús Gíslason deyði setti Jens Söffrensson

Torfa fyrir ÁrnessS'slu og Vestmannaeyjar og stjúpson sinn

Jakob Bang. Ei höfðu þeir lengi þessar báðar sýslur'^).

ccc. Guðrún s. k. Jóns Bjarnasonar í Grimsfjósum; þ. b.

Guðrún, Jens.

cc. Póra átti Benedikt Thorlacius 1 Stokkseyrarseh son Jóns

klausturhaldara á Kirkjubæ Brynjólfssonar sýslumanns
Thorlaciusar (sjá hér síðar).

dd. Margrét dó ung.

ee. EHn önnur.

ÍT. Guðmundur,

gg. Jón,

lih. Sigurður, fóru alHr utan.

1) Bjarni var skólagenginn. Hann drukknaði við Leirárey

(i Vogaál) 10. ágúst 1679 ))aí ofdirfsku sundreiða, ætlaði að kvong-
ast Margréti Guðmundsdóttur írá Heynesi, er siðar átti Porgeir

Jónsson, bróður Steins biskups.

2) Helgi var prestur á Mehnn (ý 10. nóv. 1682).

3) Torfi var fæddur á Skriðuklaustri 1598 eptir lát föður
sins (ísl. Ártiðarskrár bls. 249). Hann bjó fyrst á eign sinni

Svignaskarði, er hann heíur erft eptir móður sína, kvæntist Pór-
dísi 1626, en síðar flutti hann til Engeyjar 1634. Pá er hann var
kominn að Stafnesi lét hann byggja sér bæ i Porkelsgerði 1 Sel-

vogi, sem síðar kallaðist Torfabær, og hafði þar útibú. Mun
hann hafa búið þar eptir að hann tók Árnessýslu.

4) 1651 hetur Toríi fengið alla Árnessýslu.
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því Jakob yfirgaf þessa sjslan og voru þá Vestmannaeyjar

frá skildar nálægt 1650 og þar settur Magnús Bjarnason,

því konungur bauð, að þar skyldi vera SNslumaður út af

íyrir sig. Þar eptir hafði Torfi einn Arnessýslu og þar

tók hann lögsagnara Orm Jónsson í stöku málum, sem
áður var og lögsagnari Vigfúsar sN'slumanns, en stundum

var Hannes í Kolsholti Torfa lögsagnari af Toría sjálfum

tilkvaddur í stöku málum eða sj'siusökum. 1(557 lýsti

Torfi burtstroknum persónum. 1660 dæmdi hann um
barn, sem drukknaði í læk, sömuleiðis um Símon Brandsson.

1659 á Vatnsleysuþingi varð Torfi s\'slumaður fyrir

rétti mjög illmæltur við bóndamann Helga Sveinsson^),

sem klagaði það fyrir Arna lögmanni og Jóhanni Klein.

Þingaði því Arni lögmaður í því máli að Vatnsleysu þann

4. desember 1660, en vegna bóndans var Sigurður Jóns-

son settur áklagari Torfa. Dæmdi þá Arni lögmaður

Torfa í nærfelt 84 marka sekt til konungs og Helga. Einn-

ig dæmdi hann Torfa frá lénum og virðingu allri.

1661 átti Torfi i miklu málavastri við Arna lögmann

og kom þar Htið út af annað en ófriður. Þá fór síra Sig-

urður sonur Torfa utan til bróður síns Þormóðs, sem þá

var í Kaupmannahöfn og hafði mikla konungshylh. Er

mælt þá Þormóður frá sh'sferli föður síns og bróður, að

hann hafi slegið á sig fásinnu og borið það fyrir, að sér

gengi svo nærri, er faðir hans á íslandi væri sviptur æru

og embætti og sótti hans vegna um náð konungs. 27.

marz 1662 gaf Ivonungur út bréf sitt til Henriks Bjelke

höfuðsmanns og bauð að hann skyldi setja Torfa aptur í

sýslu sína og fulla uppreisn á æru og embætti, einnig að

hann skyldi fá betöluð embættislaun sín, meðan hann var

frá sj'slunni. Það konungsbréf er frá 29. janúar 1663.

Þar með gaf konungur Sigurði bróður Torfa aptur prests-

slvap og bauð að fá honum meðal prestsbrauð það fyrsta

þá tilfélii. Sama ár (1662) komu þeir bræður Þormóður

og síra Sigurður út og fékk síra Sigurður Mela, sem áður

1) Helgi bjó á Brú í Biskupstungum. Hróbjartur son hans

bjó á Króki og Jón son Iians þar eptir hann. Ingunn dóttir

Hróbjarts átti Franz Illhugason prófasts í Hruna Jónssonar.
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er sagt, en ToiTi sj'slu sína (1663), Þormóður fór utan

árið eptir (1663). 1664 lét Torfi dóm ganga að Gaulverja-

bæ um húsrof. Þar eptir lifði Torfi í rósemi við sýslu

sína og þótti meira til hans koraa en áður, þá menn urðu

varir, hvað náðugur konungur var honum og naut hann

að Þormóðs sonar síns. 1665 kom Torfi með ómagadóm
sinn á alþing.

Torfi s}'slumaður deyði 1665^). Var þá ger útför hans

hin heiðarlegasta og stóðu 9 prestar yfir hans jarðarför

og fjölmenni margt af öðrum heiðarlegum mönnum.
Torfi tjáist að hafa verið afarmenni að skapi, fédræg-

ur þá hann því við kom, harðger og vitur, ágengnismaður

og miðlungi réttvís, átti opt i þrætumálum og var heldur

óvinsæll.

Við giptingu sína varð hann vel við efni, en auðgaðist

mjög bæði að lendum og lausum aurum, svo hann varð

auðmaður. Ekki varð hann mörgum harmdauði og þótti

ei verið hafa góðmenni, heldur stórmennsku- og fjárgæzlu-

maður mikill.

Guðmundur Jónsson

var í útistöðum Torfa settur s\'slumaður í Arnessþingi

1660. 1661 dæmir hann með meðdómsmönnum Sigríði

Illhugadóttur og Jón Jónsson til hórdómssekta, því þau

fengu ei eiðamenn. 1662 tók Guðmundur að Laxárholts-

þingstað vitni af Helga Sveinssyni, að hann hefði betalað

Torfa Erlendssyni 8 rdl. í sína hórdómssekt með Matt-

hildi Bjarnadóttur. Hinn 1. júlí 1662 kom Guðmundur í

lögréttu með dóm genginn að Hraungerði í Flóa þann

10. maí um vinnufólk-).

1) Torfi andaöist 25. ágúst (1665) (Ættatölubók Lbs. 198 4to).

í ísl. Árliðaskrám bls. 219 er ártiöardagur hans talinn 24. ágúst.

2) Eg hygg þaö vafalaust, að pessi Guðmundur Jónsson, er

var settur sýslumaöur i Árnessýslu í útistöðum Torfa, liafi verið

Guðmundur bróðir Sigurðar lögmanns Jónssonar i Einarsnesi.

Hann varð síðar s}''slumaður í Mýrasýslu og Borgaríjarðarsýslu

Csbr. III, 347—348 og 472—473).
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Markús Bjarnason.

Faðir: Bjarni Sigurðsson á Stokkseyri.

Móðir: Salvör Guðmundsdóttir.

Kona: Guðrún dóttir Torfa sýslumanns Erlendssonar.

Börn: A, Bjarni. B, StokksejTar-Þórdís. C, Guðrið-

ur, D. Guðrún (sjá um þau liér á undan).

Markús bjó á Stokkseyri og gerðist umboðsmaður

Torfa sýslumanns, lét dóm ganga 1659 um grunsemd 01-

afs Jónssonar, að Sigríður Illhugadóttir kona sín hafi fram

hjá sér. Málið kom til alþingis, þar ei fengust eiðamenn,

dæmdist hún sek.

Jakob Knutsson Bang
danskur, stjúpsonur Jens SölTrenssonar, en bróðir Gregers

Bang, er Jens setti fyrir Snæfellsnessýslu óg Stapaumboð

1647^). Jakob Bang ^ar ásamt Torfa gerður sýslumaður

fyrir Árness- og Vestmannaeyjasýslu 1647. Hvað lengi

Bang var þar við, eða hvað hans forlög voru framvegis, er

mér duHð, en ei loddi hann þar lengur við en tvö ár.

1649 var hann úr Árnessýslu við hyllingareiðinn.

Hannes Helgason.

Faðir: Helgi sonur síra Eyjólfs Grímssonar á Melum.

Móðir: Sesselja dóttir Hannesar Ólafssonar i Hvammi
í Kjós.

Kona: Ragnhildur dóttir Daða silfursmiðs á Staðar-

felH Jónssonar.

Börn: A. Vigfús sýslumaður í Árnessý'slu (sjá síðar).

B. Hólmfríður (prófastamóðir), dó 1731, 90

ára-), átti 1664 sira Halldór Jónsson í Rej'k-

holti, Börn:

1, Síra Jón fróði, prófastur i Hítardal*) faðir

Finns biskups etc.

I

1) IIí, 121.

2) Hún var fædd i Bræðratungu .30. nóv 1641, en dó 1 Reyk-

holti aðíaranóttina 6. okt. 1731 (J. Halldórsson œttatölur).

3) Slra Jón (f. 6. nóv. 1605 y 27. okt. 1736; átti Sigriöi dóttur
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2. Hannes prófastur í Reykholti faðir Ragn-

hildar konu Þorgríms sýslumanns Sig-

urðssonar^).

3. Torfi prófaslur á Reynivöllum, átti af-

kvæmi^).

4. Síra Jón yngri^).

5.— 6. Sesseljur tvær^).

7. Guðrún.

8. Katrín^).

Hannes var mikihnenni, gerðist ráðsmaður i SkálhoUi

og lögsagnari í Árnesþingi um liríð. Hann deyði 1653^).

sira Björns Stefánssonar á Snæfoksstöðum, sj'stur Högna lögréttu-

manns á Laugarvatni.

K 1) Sjá um börn síra Hannesar HI, 475.

2) Torfi prófastur, átti fyr Sigriði Pálsdóttur prests á Gils-

bakka Gunnarssonar, þ. b.:

a. Einar prestur á Reynivöllum, dó sviplega á Svínaskarði 1758.

Eitt barna hans Porsteinn prestur á Staðarhrauni.

b. Halldór var lengi (8 ár) i Skálholtsskóla (1723—1731), varð
holdsveikur, dó ungur.

c. Helga átti síra Sigvalda Hahdórsson á Húsafelli, bróður
Bjarna sýslumanns á Pingeyrum, p. b.: Pórarinn Liliendahl

sýslumaður (III, 516), Torfi stúdent, djákn i Odda (j 1785) og
Sigríður, er átti sira Snæbjörn i Grímstungu son Halldórs

biskups, og er þaðan fjölraenn ætt.

3) Sira Jón yngri prestur á Pingvöllum (ý 1739) átti íjt Guð-
rúnu (f 1718) Benediktsdóttur prests á Hesti Péturssonar, þ. b.:

a. Sesselja átti sira Markús Snæbjörnsson i Flatey,

b. Sigríður átti Torfa Erlendsson á Stórólfshvoli (sjá hér síðar).

S. k. síra Jóns Halldórssonar var Pórunn Sigurðardóttir

Núpssonar, eklíja síra Snæbjarnar Einarssonar á ReynivöII-

um, þau bl.

4) Sesselja eldri átti síra Helga Jónsson á Staðarhrauni,

bróður frú Valgerðar konu Steins biskups, þeirra son Jón prest-

ur i Hofsþingum (f 1784).

Sesselja yngri Halldórsdóttir átti síra Björn Pórðarson á

Melum, og var son þeirra Hannes prestur á Kvennabrekku faðir

sira Benedikts i Miðdölum (sbr. bls. 25 hér að framan og II, 136).

5) Guðrún og Katrín dætur sira Halldórs og Hólmfríðar
dóu báðar ógiptar, fulltiða, i stórubólu 1707.

6) Dánardagur hans 30. júní.
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Bjó í Kolsholti. Hann var fyrst lögsagnari Vigfúsar Gísla-

sonar 1643 og lýsti þá strolvumanni á alþingi,

Jón Vigfússon eldri.

Faðir: Vigfús sýslumaður Gíslason (sjá hér á undan).

Móðir: Katrín Erlendsdóttir.

Kona: Helga einkadóttir Þorláks Arasonar sýslumanns

í Ögri Magnússonar s^slumanns Jónssonar (sjá

Barðastrandarsýslu). Þorlákur giptist 1636 á

Reykhólum MálmíVíði dóttir Gísla á Hrafna-

björgum (sjá Borgarfjarðarsýslu), Bjó þar eptir

fyrst í Súðavík, svo á Staðarfelli sínum eign-

arjörðum, Þaðan flutti hann 1666 austur á

Rangárvelli og deyði þar 1667. — Jón Vigfús-

son og Helga giptust 27. október 1667.

Börn: A. Erlendur lögréttumaður á Hvoli átti Ingi-

björgu dóttur Sigurðar lögmanns Björnsson-

ar (sjá Kjósars^'slu). Erlendur diukknaði í

Markarfljóti 1723. Börn

:

1. Torfi á Stórólfshvoli, fæddur 1710, giptist

1740 Sigríði (fæddri 1712, hún dó 1785)

dóttur síra Jóns eldra^) Halldórssonar á

ÞingvöIIum. Torfi Erlendsson deyði

1777"). Hans einkadóttir:

a. Guðfinna gipt 1765 síra Halldóri í

Hítardal, s^ni Finns biskups Jónssonar.

2. Síra Vigfús prófastur á Setbergi, dó 1781,

átti Þóru dóttur Sigurðar sS'sIumanns á

Hvitárvöllum, bl.^).

1) Á að vera: síra Jóns yngra.

2) í ættatölubók sira Vigfúsar i Hitardal (Lbs. 199 4to) er

sagt, að Torfi hafi verið útskrifaður úr skóla, en það er vist

skakkt, og naut hann að eins undirbúningskennslu undir skóla,

svo var hann 10 ár skriíari Jóns biskups Árnasonar, en fór

aö búa á Stórólfshvoli 1740. Hann dó i Hitardal 28. janúar

1777.

3) Enn voru börn Erlends á StórólfshvoH og Ingibjargar:

3. Jón varð úti á Bröttubrekku, þá er hann var
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B. Kristín (dó 1707) átli íyv Torfa Guðmunds-
son Torfasonar^), þeirra son Guðmundur
deyði ungur, svo 1703 Sigurð landskrifara

Arnessýslumann.

Jón eldri Vigfússon var ungur til menta settur, var ei

fulltíða þá faðir hans deyði, fór utan til meiri lærdóms-

frama-), kom út og hlaut veiting f^TÍr Arnessýslu eptir

Torfa sýslumann IGGfi og tók sér bústað með móður
sinni á StórólfshvoH. Hann giptist 1667, sem áður er sagí,

og annaðist sitt embætti meðan Hfði. 1666 biður Jón

sýslumaður lögmann góðra ráða, hvernig fara skuli með

þá óskihnerkilegu Ksing Guðrúnar Finnbogadóttur á barns-

faðerni hennar. Svar: Henni skal refsað og hún áminn-

ast, svo til alþingis færa, ef ei betrast. 1667 lét hann dóm
ganga um fé barna Sveins sál. Gíslasonar. 8. maí 1668

gaf kongur honum leyfi að búa utansj'slu á sinni eignar-

jörðu og var því á StórólfshvoH til síns dauða. 1668

dæmdi hann um Guðrúnu Finnbogadóttur og annan dóm
s. á. um barnsfaðernislýsingu Valgerðar sjónlausu Jóns-

dóttur. 1669 kom hann með dóm til alþingis um barns-

faðernisK'sing Vigdísar Jónsdóttur. 1670 kom hann á al-

þing með mál Bjarna Lafranssonar. 1671, 17. júní lét

hann dóm ganga um barneign Sigríðar, færði þann dóm og

tvo aðra til alþingis. Upp á klögun hans 1669 um mann-
talsfiska var það svar lögmanns og lögréttunnar, að dóm-
ar 1Ö90, 16ö4 og 1661 skæru þar úr fyrir utansSsIumenn

og áminntu, að þeir væru goldnir af utansj'slubúum. 1672

á heimleið úr Hólaskóla með frænda sinum
Jóni Sigurössyni frá Hvítárvöllum (sbr. III,

498). Segir Espólín (Árb. IX, 135) að peir nafn-

ar hafi oröið úti 14. apríl 1738 (sbr. III, 498)

en i Lbs. 199 4to er sagt að það hafi verið

1739 og í ættatölum síra Jóns Haldórssonar
(viöbót síra Vigfúsar) vorið 1740. 1738 er réttasí.

4. Sesselja dó ógipt, bl.

1) Torfi faðir Guðmundar var Torfi Eiriksson á Keldum.

2) Jón sýslumaður, er fæddur var 1639, kom í Skálholtsskóla
um 1649 og var útskrifaður um 1656, en skrifaður i stúdentatölu
við háskólann 5. nóvember 1660.
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var Jón sýslumaður á alþingi. 1673 spurði hann um
fjórðungsútlegð Sigurðar Einarssonar, hve lengi vara

sk^idi, lögmenn svöruðu 3 ár. Jón sýslumaður hafði

dæmt hann fjTÍr barneign. 1673 spyr Jón s^'slumaður

hverjum tilhejTÍ eirketiU fundinn í Skálholtskirkjujörð,

Svar: Kongsvaldi ber þar af reikning gera.

Jón s^'slumaður varð ekki gamall maður, deyði að

kalla á miðjum aldri 1682^). Hann var kyrlátur og spak-

ur maður og hélt búið með móður sinni, var ekki mjög

riðinn við málaferli, en hélt sínum hlut með hæglæti. Hann
var auðmaður af örfum. Hann hélt Þormóð Asmundsson

fyrir umboðsmann 1 snsIu sinni-), því honum voru leið

málaferli, og var kyrlátur friðsemdarmaður. í konu sinn-

ar fé hafði hafði hann fengið margar jarðir meðal hverra

var Staðarfell á Fellsströnd. 1572 hafði Arni Gíslason

sýslumaður fengið þá jörð Guðbrandi biskupi í heiman-

niund Halldóru dóttur sinnar fyrir 60 hundruð. En Ari

sýslumaður í Ögri keypti hana af Halldóru Guðbrands-

<ióttur upp 1 Silfrastaði og fékk þá fleiri jarðir vestra.

Eptir Ara hlaut Þorlákur son Ara Staðarfell. Helga hlaut

það eptir föður sinn. 1684 keypti Björn Jónsson Slaðar-

fell af Jóni sjslumanni fyrir jarðir Margrétar konu sinnar

Geldingalæk, Kaldaðarnes og Keldulæk í Mýrdal til sam-

ans 64 hdr. bóndaeign, en eptir á iðraðist Björn skipt-

anna, átaldi og óútsvöruð kirkjukúgildi, sem hann eptir

Gísla máldaga kvað vera 14 og jörðina nærfellt hálfa

kirkjueign, því bevísaðist að kúgildin voru ei utan 12.

Biskup Þórður og amtmaður komu á sáttum milli Björns

og Katrínar, eptir langa þrætu og hefur síðan Staðarfell ei

komið í þá ættkvisl, en jafnan talin 12 kirkjukúgildi

með því^).

1) Réttara er, að Jón sýslumaöur hafi andazt 29. desember
1681. Var hann þá á 43. aldursári (ísl. Artíðaskrár bls. 198, 220).

2) Petta er allmikil villa hjá Boga. Þormóður i Bræðra-

tungu var þá löngu dauður (sjá um hann licr áðurbls. 260—267).

3) Pessum kaíla um Staðarfell lieíur Bogi bætt liér við að

gamni sinu, aí þvi að liann átti jörðina og bjó þar, er hann reit

Sýslumannaærirnar. En ekki getur það verið rétt hermt hjá
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Magnús Kortsson.

(sjá Rangárþing).

1677 lét hann dóm ganga í Árnessýslu um ákæru
Torfa Þorsteinssonar upp á Einholt og 3 kúgildi, sem þar

með væru.

Hans Londemann.
Faðir: Willum Londemann, danskur að kyni.

Móðir: þýzkrar eða danskrar ættar.

Kona: Guðríður dóttir Markúsar Bjarnasonar og Guð-

rúnar dóttur Torfa s^'slumanns Erlendssonar.

Börn: A. Evert Londemann, fæddur á íslandi 1680, fór

utan með foreldrum sínum 1692. Hann
gerðist magister, prófessor og síðar biskup,

var hafmn í aðalsstétt 1749 með nafninu

Rosencrone og deyði sama ár. Hans fyrri

kona var Maria Elizabet Wieland, svo Anna
Kristína Nyegaard, börn:

1 Rosencrone. Hans son:

a. Marcus Gerhard Rosencrone, barón,

Legationssekreter i Svíaríki, svo Envoye
til Dresden og Neapels, síðar Stats-

minister og greifi 1782, fékk lausn í

náð frá embætti 1783. Hann áttti

dóttur geheimeráðs Hjelmstjerna, sem
var sonur Nikulásar Henrikssonar

erfiðismanns á Reyðarfirði, svo ráðs-

manns í Kaupmannahöfn.

2. Friðrik Rosencrone, konferenzráð dó ó-

giptur, bl.^).

honum, að Björn Jónsson yngri hafi keypt Staðarfell 1684 af Jóni

sýslumanni, þvi að hann var pá látinn. Björn hefur keyptjörö-
ina af erfingjum Jóns.

Dómabók Jóns sýslumanns Vigfússonar i Árnessýslu 1666

—

1677 er enn til (í landsskjalasafninu) en orðin mjög skemmd af fúa.

Ij Evert Londemann var fæddur 5. júlí 1680 og var sendur
9 ára gamall í fóstur til föðurbróður sins Gert ^YiIlumsen arats-

skrifara í Vordingborg, fööurfööur Gert Londemanns nafnkennds
leikara í Kaupmannahöfn (ý 3. marz 1773: Dansk biografisk Lexi-

21
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B. Þoiiákur^) deyði 1726, átti Arnfríði, þ. d.:

con X, 362—363). Evert var skrifaður i stúdentatölu við háskól-

ann 1698 og varð baccalaureus 1699, því næst kennari (lieyrari)

i 5. bekk Frúarskóla og 1706 sóknarprestur i Skelund í Vébjarga-

stipti, fékk s. á. meistaratitil i heimspcki. Var boðið að veröa

biskup i Skálholti eptir Jón Vidalin 1720, en honum var ráðið

frá pvi. 1727 varð hann kennari i heimspeki við háskólann og

1732 lektor i guðfræði i Bcrgen. 1734 varð hann hæstaréttar-

málaflutningsmaður að nafnbót, og íékk 1735 biskupsnafnbót,

keypti 1745 höfðingjasetrið Rosendal i Noregi með tilheyrandi

jarðeign. Var liafinn i aðalsstétt 29. janúar 1749 með nafninu

R o s e n c r o n e og fékk Rosendalsgóss gert að ættareign 9. sept. s. á.

En 7 dögum síðar (16. sept. 1749) andaðist hann á 70. aldursári.

Hann þótl ágjarn maður til fjár. Sbr. um hann Dansk biograf-

isk Lexicon XIV, 176—177. Með f. k. sinni Marie Christine (ekki

Elisabeth) Wieland, dóttur Peder Wieland kaupmanns, er rak

verzlun á íslandi, átti hann þessi börn:

1. Christopher Rosencrone konferenzráð, er bjó á Nöragergaard

á Jótlandi (7 1774), og ól upp Markús hálfbróður sinn. Mun
þetta vera sami maður og hér hjá Boga og annarstaðar i

ættatölum er nefndur Friðrik Rosencrone konferenzráð, er

hafi dáið ókv. bl. Er sagt i Lbs. 198 4to. að Markús greifi,

sem þar er talinn ranglega bróðursonur hans, hafi erft hinar

miklu eignir hans, og er það rétt (sbr. Dansk biografisk Lexi-

con XIV, 177—178).

2. Maria Margrét (f. 1714 7 1762). Sonur hennar:

a. Hans de Hoft (f. 1738, 7 1769). Son hans:

aa. Christian de Hoff f. 1768, tók sér nafnið HofT-Rosen-

crone, er hann erfði Rosendal eptir Rosencrone greifa,

ömmubróður sinn 1811 (sjá síðar).

Með s. k. sinni Önnu Christine Nj-egaard (f. 7. febr. 1711

7 7. april 1743) ekkju Markúsar Múllers biskups i Bergen

(7 1731) átti Evert Londemann einn son:

3. Marcus Gerhard greifi, íæddur i Bergen 25. mai 1738, var al-

inn upp hjá hálíbróður sinum Christopher Rosencrone, eins

1) Porlákur Hansson Londemann bjó á Litlu-Laugum í

Reykjadal 1712 Jarðabók A. M.) og hafði þá wýmsar kongsjarðir i

forléningutt. í ættatölubókinni Lbs. 198 4to er sagt, að hann hafi

verið lausamaður á Hólum i Hjaltadal og dáið þar ókvæntur og

bl. um 1720 eöa skömmu þar á eptir. Snókdalin segir beinlinis,

að Porlákur hafi dáið 1720 og telur ætt frá honum, eins og hér

,er gert, en liún er samt ckki með öllu viss. Son hans, Hans að

nafni, varð úti með Jóni Pálssyni Vidalín á Hjaltadalsheiði 12.

okt. 1726. í Árb. Esp. IX, 86 er sá piltur ranglega nefndur Por-

lákur Torfason Londemann.
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1. Sigríður átfi Jón smið Hallvarðsson á

Steinkrossi og börn:

og áöur er sagt. 1766 varö hann sendiherraskrifari í Sachsen
og 1767 i Stokkhólmi, 1773 kammerherra og sendiherra í Dresden
og 1777 sendiherra i Berlin, en 1780 utanríkisráðherra i stad

A. P. Bernstorfs. 177.3 varö hann friherra og 1783 fékk hann
greifanafnbót. 1784 varö liann aö láta aí ráðherraembætti á-

samt Guldbergogfékk2500 rikisdali i eptirlaun. Hafði upp frá

pvi ekki cmbætti á hendi. 1809 varð hann riddari af filsorð-

unni og andaðist i Kaupm.höfn 5. desbr. 1811 (sjá um hann
Dansk biografisk Lexicon XIV, 177—179). Hann kvæntist

1773 Agnete Marie Hjelmstjerne (f. 1752 j 3. sept. 1838) dóttur

Hinriks Hielmstjerne geheimeráðs og bókasafnanda (f 18.

júli 1780), er var sonur Niels Hinriksens auðugs manns, er

verzlun hafði haft á íslandi, en var siðar wráðsmaðuru, just-

isráð að nafnbót og varaborgarstjóri i Kaupmannahöfn (ý 9,

okt. 1745\ Pau Rosencrone greifi og kona hans voru barn-

laus. Aíhenti Rosencrone konunginum hið mikla bókasafn

tengdaföður sins, og var ákveðið með kgl. tilskipun 6. marz
1807, að það skyldi jafnan vera scrstök deild i konunglega
bókasafninu og nefnast ))hið Hjelmstierne-Rosencronske bóka-

safn<(. Er pað ágætl safn og merkilcgt. Í sambandi við það
er dálitið gripasafn. Bæði danska og norska visindafélagið

gerðu Rosencrone greifa að heiðursfélaga sínum, og áður en

hann andaðist (1811) hafði hann og kona hans gert ráðstaf-

anir til (30. nóv. 1809) að stoínsetja hina svonefndu ))greve-

lige Hjelmstjerne-Rosencronske Stiftclsca og er höfuðstóll

sjóðs þessa nú rúmar 2 miljónir kr. Stofnun pessi á að
stuðla að pvi að hjálpa peim, er ófjTÍrsynju hafa lent i bág-

indum, vinna að fjölgun farsælla hjónabanda meðal lægri

stéttanna, stj'rkja framgjarna, efnalitla unga menn, efla menn-
ing og visindi og hvetja efnilega mcnn til frekari Iramsóknar.

Uthlutar stofnun pessi árlega miklu fé til ýmissa gagnsam-
legra hluta. Eignina Rosendal erfði Christian dc Hoff, syst-

ursonarson Rosencrone greifa, er pá nefndi sig HoíT-Rosen-

crone (sjá áöur), cn sá karlleggur dó út árið 1900 og pá
komst Roscndal í eign systur síðasta eigandans og 1902 crfði

hana sonur hcnnar Chr. Weis læknir, er fékk Icj^fi til að

taka upp ættarnafn móður sinnar, Hoff-Rosencrone og ncfnir

sig Weis-Rosencrone. Háskólinn i Kristjaniu hefur eptir

samningi milli Danmerkur og Noregs 20. april 1820 crfðarétt

til Rosendalcignarinnar.

Af pvi scm hér hefur veriö sagt og áreiðanlcgt er, sést,

að pað er rangt, sem hér er talið hjá Boga og viðar í íslenzkum

ættatölum, að Markús Rosencrone greifi hafi verið sonarson

2V
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a. Elín átti Guðmund Magnússon^), deyði

hjá Magnúsi Stephensen konferenz-

ráði, þ. b.:

aa. Þorleifur halti á Fellsöxl, átti

börn^).

bb. Auðunn'),

cc. Guðrún, giptust og áttu börn.

b. Magnús átti Guðríði Hrómundsdóttur,

þ. b.:

aa. Elín átti Nikulás Arnason á Reyni

og börn*).

bb. Guðrún átti Ólaf Ólafsson.

cc. Arnfríður^).

c. Vilhjálmur,

d. Hannes^) fóru utan til frænda sinna,

komu ei aptur til Islands.

C. Torfi fékk veiting Beyers fyrir hálfri Árnes-

Everts Londemanns, pvi að hann var sonur hans af siðara

hjónabandi.

1) Faðir Guömundar, er bjó i Höfn 1 Melasvcit, var Magnús
5'ngri Sigurðsson Magnússonar á Suður-Reykjum Porvarðssonar,

bróðir samfeðra Auðunnar Sigurðssonar (III, 104,457). Elín ekkja

Guðmundar var lengi ráðskona í ViÖej' hjá Olafi stiptamtmanni

og síðar hjá Magnúsi Stephensen og andaðist 15. des. 1826, 78

ára (sbr. Kl.póst. IX, 165).

2) Porleifur var tvikvæntur, átti fj-r Puriði Magnúsdóttur

(III, 184) p. b. par, en síðar Arnbjörgu Jónsdóttur frá Narfastöö-

um Sigmundssonar, p. b. Auðunn.

3) Auðunn átli Guðrúnu Pctursdóttur frá Bigggarði Guð-

mundssonar, sjá um börn peirra bls. 39 hér aö íraman.

4) Faöir Nikulásar var Arni Jónsson á Mársstöðum, tjróðir

Asgauts i Dægru á Akranesi. Voru peir synir Jóns Guðmunds-

sonar og Gróu Ásgautsdóttur, er fyr bjuggu á Seli i Grimsnesi,

en fluttu siðar vestur aö Fellsðxl i Skilraannahreppi.

5) Arnfriður og GuÖrún eru ekki neínd meðal barna Magn-

úsar og Guðriðar hjá Olafi Snókdalín.

6) Likl. réttara: Hans, og svo telur Snókdalin. Son Porláks

Londemanns samnefndur varð úti á Hjaltadalsheiði 1726 (sjá hér

á undan).
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sýslu 1716, en hélzt ekki, því konungur hafði

sama ár veitt hana alla Brynjólfi Thorlacius^).

Hans Londemann var snauður að fé, er hann kom
til Islands; mér er óljóst, hvort hann kom inn til Bessa-

staða eða var við höndkin á Eyrarbakka sem assistent

fyrst eptir 1G76, þá ástir Guðríðar og hans saman dróg-

ust^). Sýnist og sem hann haíi verið orðinn umboðs-
maður Jóns eldra Vigfússonar nálægt 1680. En 1682 þá
Jón deyði var hann fynr sj'sluna settur svo sem umboðs-
maður Dana í fyrstu, fékk þó veiting 26. október s. á. og

kongsstaðfestingu þar upp á 11. nóvember 1683 og átti

árlega að gjalda 55 rd., tvo frímenn til sjóar og gera

reikning fyrir sakafalli og rekum.

Af því að hann var ekki lögvitur maður tók hann
sér lögsagnara með kongs samþykki Einar Eyjólfsson og

Vigfús Hannesson með vonarbréfi um sj'sluna eptir hann
fyrir hálfri hvor þiirra. Hann fór utan alfarinn 1692 og

setti þá eptir téða tvo lögsagnara, gerðist sjálfur tollheimtu-

maður í Presteyju í Vordingborgaramti á Sjálandi, útvegaði

lögsögnurum sínum bréf konungs hvorum fyrir hálfri

sý'slunni 1694, þá hann vildi sleppa, sem hann og gerði

1702. Hann deyði sjálfur 1705. Var hið mesta prúð-

menni og gæflyndur.

Einar Eyjólfsson.

Faðir: Síra Eyjólfur á Lundi (deyði 1672) Jónsson

Hallssonar Jónssonar,

1) Torfi var á lifi 1738 og bjó þá 1 Nesi við Seltjörn. í ætta-

tölum er ekki getið barna Torfa og sumstaöar beinlínis sagt, ad
hann hafi verid bl. Pað er beinlínis rangt hjá Espólín (Árb. IX,

86) að sonur hans Porlákur Londemann lærisveinn í Hólaskóla,

hafi oröið úti á Hjaltadalsheiði með Jóni Pálssyni Vidalin

haustið 1726 ÍÁrb. Esp. IX, 86) pví að sá piltur var Hans son
Þorláks Londemanns bróður Torfa (sjá hér áður).

Meðal barna Hans Londemanns og Guðríðar eru ennfremur
talin: D. Elin, og hjá Snókdalín

E. Vigfús, Sé það rétt hafa þau liklega dáið ung.

2) Hans og Guðriður giptust 1683, þrem árum síðar en Evert
son þeirra fæddist. Hans var þá (1680) ))eptirliggjari« (þ. e. fastur

verzlunarmaður) á Eyrarbakka.
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Móðir: Katrín Einarsdóttir systir Péturs á Ballará (sjá

Barðastrandarsýslu).

Kona: Margrét dóttir síra Halldórs í Hruna. Margrét

átti fyr Grim Einarsson. Margrét dó á Ós-

landi 1718^).

Börn: A. Halldór sj'slumaður í ÞingeyjarsN'slu (sjá

þar)^).

B. Eyjólfur^) klausturhaldari á Reynistað 1713

— 15 átti Björgu dóttur Ara á Sökku 1710.

Sá Ari dó 1698 af kulda og vosi í brim-

lending, þá hann hafði bjargað öðrum mönn-
um. Hann var son síra Jóns i Vatnsfirði

Arasonar. Börn:

1. Þorsteinn.

2. Katrín.

3. Jón.

4. Kristrún átti Guðmund bryta Arnþórs-

son*). Börn:

a. Guðmundur^).

b. Steinvör.

c. Arnbjörg.

d. Sesselja.

e. E}jólfur^).

1) Margrét dóttir sira Halldórs Daðasonar var prigipt og var

Einar sýslumaður miðmaður hennar, en hinn síðasti sira Oddur
Eyjólfsson eldri i Holti undir Eyjafjöllum (f 1703), pau bl.

2) I, 113—117.

3) Ej'jóhur dó í Reykhohsdal 1751.

4) Espóhn segir, að Guðmundur maður Kristrúnar hafi verið

bróðir Guðmundar bryta á Hólum.

5) Guðmundur bjó á Geirmundarstöðura.

G) Eyjólfur á Sviðningi átti Porgerði Magnúsdóttur úr Eyja-

firði; p. b.:

a. Magnús á Grund i Þorvaldsdal átti SoíTiu Jónsdóttur á Grund
Finnssonarog Jórunnar Þorsteinsdóttur prests i Stærraárskógi

Hallgrímsssonar, p. b.:

aa. Jóhann, er bjó í Stærraárskógi.

bb. Jórunn.



319

f. Þjóðhildur.

g. Kristrún^).

h. Jón.

5. Ari^).

6. Helga=^).

7. Einar.

8. Þorbjörg.

9. Steinvör.

10. Anna.

Nokkur af þessum börnum urðu sek

um sauðatöku ásamt móður sinni, Var
Björg keypt undan hj'ðing, en sum
börnin hýdd og einn eða tveir bræð-

urnir fóru á Brimarhólm. Komst því

r^'rð á þá ætt og urðu ógöfug giptumál,

allt almúgamenn. Er það norðanlands

og þeirra afkomendur margir ráðvendn-

ismenn til munns og handa.

C. Síra Grímur á Staðarbakka, laungetinn,

deyði ógiptur barnlaus 1707 í stórubólu.

Laundóttir Einars með Sigríði systur

Guðmundar antiquarii i Svíaríki Ólafsson-

ar var:

D. Anna, átti fyr Hálfdan Jónsson*) á Reykjum,

börn:

1. Síra Einar á Kirkjubæ 32 ár, dó 1752,

cc. Porgerður átti fyr Ólaf Pétursson Hjaltested, en siðar

Brynjólf Oddsson bókbindara i Reykjavík.

1) Kristrún var 1. kona sira Jóns Jónssonar gamla á Grenj-

aðarstað (f 1866), bl.

2) Ari kvæntist í Hollandi.

3) Helga átti 3 launbörn, eitt raeð Jóni fálkafangara á Fjarð-

arhorni i Strandasýslu:

a. Helga átti Hrólf Póröarson á Karlsstöðum i Arnaríirdi. Son
þeirra Hrólfur.

4) Hálfdan var son Jóns Ásmundssonar á Reykjura í Ölfusi og
korainn í beinan karllegg af Torfa i Klofa (sjá hér áður bls. 219).
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átti Guðrúnu Sigurðardóttur prests Snorra-

sonar, börn:

a. Hálfdan rektor.

b. Síra Ólafur á Snæfjöllum.

c. Sigurður konrektor.

d. Álflieiður, sem átti síra Tómas Skúla-

son^).

2. Grimur Hálfdanarson á Kotferju i Flóa,

átti Sigríði Gunnlaugsdóttur^), börn:

a. Sveinbjörn^).

b. Steinunn'^).

c. Sigríður^).

d. Guðrún^).

Giptust öll og áttu börn.

Önnu seinni maður Magnús Einarsson^). Þau

barnlaus.

Einar lærði í skóla, varð vel að sér, átti síðan laun-

son og misti prestlegan verðugleik. Sló sér til annara

fræða, einkum fornyrða og laga. Var giptur og orðinn

1) Utn börn þeirra sjá Guðíræðingatal raitt bls. 276—279.

2) Sigriður var dóttir Gunnlaugs Andréssonar á Púfu og

Bóthildar Jónsdóttur (sjá hér áður bls, 219).

3) Dóttir Sveinbjarnar var Sigríður, er átti Jón Kristófersson.

4; Steinunn átti fjT Ólaf á Pórustöðum í Ölfusi Porsteins-

son í Geldingaholti Bergþórssonar og börn, en siðar Sigurð í

Króki í Ölfusi Porsteinsson frá Núpum Jónssonar Eysteins-

sonar, bl.

5) SigríÖur átti fyr Jón Jónsson á Valdastöðum, en siðar

Porleií á Selfossi Valdason í Fljótshólura Eiríkssonar, þ. b. Ein-

ar, Ingveldur, Anna.

6) Guðrún átti Sigvalda Jónsson frá Háholti i Eystrihrepp

Sigvaldasonar. Son þeirra Inginiundur i Vorsabæ á Skeiðum

íaðir Sigvalda á Björk í Grimsnesi föður Jónasar, sem nú (1911)

býr á Björk.

7) Magnús var son Einars prests Magnússonar í Guttorms-

haga (t 1716). Pau hjón Magnús og Anna búa á Reykjum i Ölf-

usi 1729. Er Anna þá talin 63 ára, og er því fædd um 1666, sjálf-

sagt áður en Einar laðir hennar kvæntist.
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lögréttumaður 1680. En 1683 gerðist hann lögsagnari hjá

Hans Londemann í Arnesþingi og síðan opt. Eptir að

amtmaður Múller kom lít til síns embættis 1688, setti

hann Einar til dómara í mörgum málum, því hann reyndi

Einar fjölvitran, lærðan og skarpan. 1693 setti amt-

maður hann að gera í morðsmálinu úr Vestmannaeyjum,

1694 1 hvalrekamáHnu á Skagaströnd, hvar 1 Einar lét

dóm ganga við Vallnalaug. Var hann þá í lögmanns stað

og dæmdi við Vallnalaug, og sama ár var hann í lög-

manns stað á alþingi. Sama ár fékk hann og konungs

vonarbréf fjTÍr hálfu Arnesþingi. Það var dagsett 19. maí

1694. Sama ár var hann af amtmanni MiiIIer skipaður

til að þjóna lögmanns verkum á alþingi eptir Magnús

lögmann Jónsson fráfallinn.

1695 fékk Einar veiting fyrir Snæfellssj'slu og Stapa-

umboði, og ætlaði að flytja vestur að Ingjaldshóli, en

deyði þá í Traðarholti á Eyrarbakka 55 ára gamalF).

Einar var vinur amtmanns Múllers og var hald manna,

að amtmaður sækti stundum til hans ráð og fræði, þvi

Einar var maður skarpvitur og umgengilegur. Amtmaður
Múller var og maður vel lærður.

Við söguprentanir Þórðar biskups var Einar Eyjólfs-

son hans helzti meðhjálpari. Fyrir utan inntak úr vís-

um í sögu Ólafs Tryggvasonar hefur hann skrifað að-

skiljanlegt í fornfræði. Er meining manna, að Páll lög-

maður Vídalín, sem um þær mundir var skólameistari í

Skálholti, hafi töluvert fræðst af Einari, einkum í gömlum
fornfræðum, lögbókarfornj^rðum og gömlum kveðskap. Er

mælt, að Vídalín hafi látið Halldór son hans njóta þess

vinfengis, er var þeirra Einars í millum, og frætt Halldór

vel, sem hafði skarpar lærdómsgáfur.

1) Hann andaðist 15. júlí, 54 ára gamall, eptir pvi sem sagt

er í ættatölum sira Jóns Halldórssonar og hefur pá verið fædd-

ur um 1641. í gömlum skólaröðum frá Skálholti: Lbs. 207 4to

er Einarus Eyjolfi (Einar Ej'jólfsson) 3. að ofan i neöri bekk

veturinn 1654—55 og pá talinn á 19. ári, en 7. skólaárið. Sé petta

Einar sýslumaður Eyjólfsson ætti hann ekki að vera fæddur sið-

ar en 1637, en ef til vill er petta annar maður, pótt mér sé hann
ekki kunnur, eða pá aldur hans rangur i skránni og skólaveru-

timinn einnig. Osennilegt að hann hafi veriö svo lengi i neðri bekk.
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Vigfús Hannesson.
Fadir: Hannes Skálholtsstaðar ráðsmaður. Hann var

Helgason Eyjólfssonar prests á Melum Gríms-

sonar. Móðir Hannesar var Guðrún^) dóttir

Hannesar Ólafssonar í Kjós. Hannes Helga-

son bjó í Kolsholti og var um tíma lögsagnari

í Arnessýslu nálægt 1650. Hann deyði 1653.

Móðir Vigfúsar, en kvinna Hannesar i Kolsholti var

Ragnhildur (fædd 1610, dó 1699) dóttir Daða

silíursmiðs á Staðarfelli Jónssonar Ólafssonar

(sjá StrandasN'slu), börn:

1. Hólmfríður prófastamóðir, giptist 1664 síra

Halldóri Jónssyni. Hún deyði 1731 niræð.

Þeirra börn:

a. Síra Jón í Hítardal. b. Síra Hannes í Reyk-

holti. c. Síra Torfi á Reynivöllum. d.

Síra Jón á ÞingvöIIum. e. Sesselja. f.

Sesselja j'ngri. g. Katrín al. Kristín. h.

Guðrún^).

2. Vigfús SN'slumaður ofannefndur. Hans ekta-

Kvinna sú fyrri var Rannveig dóttir síra Torfa í Gaul-

verjabæ. Hún deyði 1688 bl.^) (sbr. Hegranes-

þing og Isafjarðars\'slu).

Kvinna seinni: Guðríður dóttir Sigurðar lögmanns Björns-

sonar. Þau giptust 1699. Guðríður deyði 1707

29 ára*).

Barn: Hannes á Hofi^) átti fyr Helgu dóttur Sigurðar

1) Réttara: Sesselja.

2) Pessara barna sira Halldórs og Hólmfriðar er hér áöur

getiö nánar bls. 308—309.

3) Rannveig dó af barnstörum. Pau Vigfús áttu eptir eina

dóttur, er dó i stórubólu 1707, ógipt, bl.

4) Sbr. bls. 64 hér að framan. (Guðriður eldri íædd 13.

nóv. 1678).

5) Hannes var útskrifaður úr Skállioltsskóla 1729, bjó

fyrst á Hvanneyri, en síðar á Hofi á Kjalarnesi og andaðist þar

1772,66 ára gamall. Hann sótti um Mýrasýslu 1731, en íékk ekki.

Helga f. k. hans dó um 1745.
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eldra sýslumanns í Arnesþingi og landsþings-

skrifara Sigurðssonar. Börn:

A. Síra Erlendur á Kvennabrekku og Gufudal,

átti fyr Hólmfríði Runólfsdóttur; börn:

1. Runólfur prestur á Brjánslæk, dó 1834,

giptur á börni).

2. Vigfús dó ungur barnlaus-).

Seinni kvinna síra Erlends var Jar-

þrúður, ekkja, dóttir síra Ólafs prófasts

á Ballará. Þeirra son:

Hannes skómakari^).

1) Síra Runólíur átti fyr Kristinu Þorláksdóttur klaustur-

haldara á Pykkvabæ Þórðarsonar Tliorlaciusar Brj'njólfssonar,

voru systkinat)örn, þ. b.:

a. Erlendur á Hamri á Baröaströnd ý 1859) átti fyr Önnu
SoíTíu Gunnlaugsdóttur prests á Hafsteinsstöðura Magnús-
sonar, þ. b. Kristján, en siðar Valgerði Jónsdóttur Bergþórs-

sonar, þ, b. Jón, Marteinn, Vigfús.

b. Sigurður í Sauðejjum, kvæntur.

c. Hólmfriður átti P*órð Gislason prests i Selárdal Elinarssonar.

d. Helga átti Brynjólf Eggertsson á Melanesi (II, 706)

e. Olöf, launson hennar með Bessa Sigurðssyni: Guðbjartur.

f. Ingibjörg áttí fyr Gísla ísleifsson úr Patreksfirði Jónssonar,

bróður Jóns i Bæ á Rauðasandi (II, 706), en siðar Guðmund
Guðmundsson á Vattarnesi.

S. k, síra Runólfs á Brjánslæk var Guðrún Vernharðs-

dóttir prests i Otrardal Guðmundssonar, er siðar varð s, k.

Hálfdanar prófasts Einarssonar á Eyri i Skutulsíirði, Dóttir

sira Runólfs og hennar:

g. Kristin átti Jón Auðunsson á Eyri i ísafirði vestur (sbr, III,

503), Eitt barna þeirra Baldvin faðir Jóns prentara í Rej'kja-

vik, Önnur dóttir sira Runólfs og Guðrúnar:
h. Sigriöur dó 6 vetra.

2) Vigfús var útskrifaöur úr skóla 1804, varð úti yfir sauðfé

á Gufudalshálsi 28. nóvember 1806, Enn var dóttir síra Erlends

og f. k, hans.

3. Póra varð holdsveik, dó ung í Gufudal,

3) Hannes skósmiður á Melnum i Reykjavik átti Sigríöi

Hallsdóttur frá Brúnastöðum i Tungusveit Jónssonar, þ. b,:

a. Erlendur á Melnum átti Halldóru Jóhannsdóttur frá Árdal

Porleifssonar. Son þeirra Hannes fór til Ameríku, og sömu-
leiðis Sigríöur dóttir þeirra.
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B. Ólöf Hannesdóttir átti Þorlák klausturhald-

ara á Þykkvabæ Þórðarson ibid. Brynj-

ólfssonar Thorlacii á Hlíðarenda, sjslumanns.

Þorlákur dó 1775. Börn:

1. Þórður.

2. Kristín átti sira Runólf á Brjánslæk og

börn.

C. Vigfús, deyði utanlands barnlaus^).

D. Kristín Hannesdóttir átti Sigurð Jónsson í

FljótshHð austur. Hennar laundóttir var

Ingibjörg-).

E. Guðríður Hannesdóttir barnlaus^).

Seinni kvinna Hannesar var Olöf Bárð-

ardóttir*). Börn:

F. Síra Illugi í Stóradal, átti Hildi Lýðsdóttur

og börn^).

G. Guðrún átti Pétur Pétursson í Eyjum (í

Kjós) og börn*^).

b. Kristjana Maria,

c. Jarþrúður,

d. Vigíús, dóu öll ung.

1) Hann sigldi til að læra hattasmíði. Dó i Kaupmannahöín.

2) Hún var s. k. Gisla Ólafssonar smiðs á Skarðshömrum.

3) Guðríður dó 1754, 21 árs að aldri.

4) Hún var dóttir sira Bárðar Jónssonar i Guttormshaga.

5) Sjá um þau við Skaptafellssýslu.

6) Meðal barna þeirra voru:

a. Kristín var tvígipt. F. m. hennar Porvarður á Skeggjastöð-

um í Moslellssveit Einarsson í Stýílisdal Jónssonar á Núp-
um i Olfusi Klemenssonar og Birgittu Þorvarðsdóttur, þ. b.:

Jón átti fj'r Póru Árnadóttur frá Kópavogi Péturssonar, en
síðar Ólöfu Magnúsdóttur, Snjálaug, er átti Bjarna Ket-

ilsson i Knútskoti, ]3irgitta o. fl. S. m. Krislínar Péturs-

dóttur Bjarni Magnússon á Skeggjastöðum.

b. Pórunn átti Þórarinn Loptsson i Ejjum, þ. d. Karitas átti

Arnór i Mýrarhúsum Oddsson Snorrasonar í Engey Sigurðs-

sonar, þ. b.: Pórarinn skipstjóri og Oddur í Reykjavik.

c. Pétur dó 1826 ókv. Enn fleiri voru börn Péturs í Eyjum og

Guðrúnar.
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H. Ragnhildur, ógipt, barnlaus.

Vigfús lærði í Hólaskóla, lagði sig svo eptir lögvísi,

giptist og bjó að Stóra-Hofi, missti þar sína fyrri konu^).

Hann fékk vonarbréf fyrir hálfri Árnessýslu 1694^). A
sama ári fékk Einar Eyjólfsson vonarbréf fyrir hinum

helming sjslunnar. En þá Einar var fráfallinn var Vigfús

íyrir allri sýslunni vegna Londemanns til þess Londemann

frásagði sér hana 1702. Þá fékk Vigfús veitingu fyrir

henni. Hans veitingarbréf er af 19. maí 1702, i lögréttu

upplesið sama ár. Hafði hann lengi áður þjónað sem lög-

sagnari og fulhnektugur Londemanns. Fyrir Htlar sakir

var Vigfús hart dæmdur af Páh Vídalín, en Vigfús skaut

til hæstaréttar máH sínu og urðu það lok þess máls, að

VídaHn mátti bæta erfingjum Vigfúsar 100 rd., því Vigfús

deyði um vorið 1715 á heimiH sínu^) áður dómur var

til íslands kominn. (Markúsar annáH segir Vigfús hafa

dáið 1714)*). Opt átti Vigfús í málaferlum og héU hann

hlut sínum. Ritfært er, að Vigfús hafi og búið í Lang-

holti í Flóa.

EpHr dauða Vigfúsar sóttu margir um Árnesþing.

Var þá Oddur lögmaður utanlands og hafði sett fyrir sinn

fullmektugan Lárus sýslumann Scheving, sem þá veitti

landsþingsskrifara Sigurði eldra Sigurðssyni Árnesþing þann

10. nóvember 1715, því Lárus stóð þá fyrir stiptamtmanns-

verkum. En landfógeti P. Beyer hafði þá og völd, Hkaði (hon-

um) þetta ekki og því veitti hann þann 9. maí 1716 hálfa Ár-

nessýshi Torfa syni Hans Londemanns (sjá áður), en hina

1) Hann var skipaður ráðsmaður i Skálholti aí Pórði bisk-

upi 5. júní 1684.

2) Pað bréf er dagsett 12. mai.

3) Vigfús sýslumaður bjó í Langholti í Flóa, að minnsta kosti

lengstum meðan hann hafði Arnessýslu og þar andaðist hann
snögglega úr höfuðsvima (slagi?) 2. desember 1714, 61 árs að

aldri (sbr. Ættatölur Jóns Halldórssonar, ísl. Ártiðaskrár bls. 219

o. fl.;. Pað er þvi rangt, sem hér og víðar er talið, að Vigfús

hafi dáið vorið 1715.

4) Paö er einmitt hiö rétta.
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hálfa Axel Friðrik, þó engar þessar veitingar héldusl. Torfi

hygg eg færi utan^).

Axel Friðrik Jónsson.

Faðir: Jón eldri Sigurðsson frá Einarsnesi sýslumað-

ur í Húnavatnsþingi (sjá þar)-).

Móðir: Bente Trúelsdóttir dönsk.

Kona: Ólöf dóttir Bjarna lögréttumanns Arnasonar á

Skúmsslöðum Gíslasonar. Hún fædd 1670^).

Börn: A. Páll s^slumaður, sjá Hnappadalssýslu*).

B. Guðrún átti Þórólf Finnsson Nikulássonar

prests; börn:

1. Finnur, dó ungur^).

2. Axel.

C. Jón Hammer skraddari, giptist á Jótlandi,

bl.'^')-

D. Þorsteinn átti Málfríði'^).

E. Jón átti Rannveigu, bl.^).

F. Valgerður átti Þorlák Brynjólfsson búðar-

loku á Eyrarbakka, Barn:

1) Torfi var lengstum hér á landi og mun hafa dáid hér.

Þess er getiö, aö hann hafi einusinni siglt og var þá i húsi Everts

bróður sins, en þóttu veitingar þar fremur óríflegar.

2) I, 585—586.

3) Ólöí mun fædd um 1673, er á Hömrum hjá Bjarna syni

sinum 1729, 56 ára gömul.

4) III, 296-300.

5) Finnur Muhle stúdent dó við háskólann í Göttingen 1776

(sjá um framætt hans II, 282 . Fleiri voru börn Þórólfs og Guö-

rúnar en Finnur og Axel.

6) Hann var smákaupmaður í Álaborg og kvæntist þar vel

íjáðri ekkju 1733. Hann dó um 1765.

7) Þorsteinn bjó i Vorsabæ á Skeiðum, átti Rannveigu Er-

lendsdóttur, er síðar átti Þorvald i Vorsabæ Porsteinsson á

Birnustöðum Gissurarsonar, þau bl.

8) Jón bjó austur i Landeyjum og hét kona hans Málfriður.

Xöfnin á konum þeirra bræðra hafa skipzt hér á hjá Boga.
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1. Sigurður átti Solveigu Nikulásdóttur silf-

ursmiðs^).

G. Halldór lögréttumaður á Smiðjuhóli, átti fyr

Þorgerði, bl.-), svo Helgu Högnadóttur, syst-

ur sira Guðmuudar*). Þeirra börn:

1. Þorgerður, átti fj^r Bjarna Egilsson; börn:

a. Egill. b. Guðrún*). c. Helga^).

Svo Jón Snorrason og var hans seinni

kona^).

2. Jón Haldórsson átti Ragnhildi Pétursdótt-

ur að austan. börn:

a. Ragnhildur') og fleiri. Jón var laun-

sonur Halldórs með Margrétu Jóns-

dóttur.

1) Nikulás silfursmiöur Jónsson bjó i Auðsholti i Olfusi. Sorv

hans og bróöir Solveigar var Vigfús faöir Þorsteins föður Filippus-

ar á Bjólu, föður Filippusar, er var á Guíunesi og þeirra bræðra.

2) Þorgerður var dóttir Jóns á Smiðjuhóli Jónssonar Everts-

sonar og tvigipt áður hún giptist Halldóri.

3) í Vestraannaeyjum. Þau voru börn síra Högna Bjarna-

sonar í Ásum. Halldór Axelsson var fyrri maður Helgu.

4) Guðrún átti fyrst laundóttur með Jóni Sigurðssyni, er hét

Halla, giptist svo Jóni Þórðarsyni á Grjóti i Þverárhlíð, bl.

5) Helga átti fyr Halldór Einarsson í Múlaseli p. b. Þor-

gerður, Eysteinn, Bjarni, Helgi. S. m. Helgu Jón Þórðarson á

Grjóti, er átt hafði áður Guðrúnu sj'stur hennar, pau bl.

6) Börn Jóns Snorrasonar á Svarfhóli í Hraunhrepp og

Þorgerðar:

a. Jón á Svarfhóli átti Ingiríði Einarsdóttur frá Moldbrekku,

þ. b. Einar, Sigurlaug, Bjarni, Jón, Guðmundur, Halldór.

b. Herdis átti Sigurð Oddsson írá Hvítsstöðum Magnússonar^

þ. b. Oddur, Guðrún, Jón, Herdis, Sigurður.

c. Halldór dó bl.

d. Guðrún dó bl.

7) Ragnhildur átti Hrómund Jónsson í Laxholti (þ. b. HI, 276).

Jón Halldórsson Axelssonar átti nokkur launbörn. Ein laun-

dóttir hans Sesselja, fædd 1749, var lengi á sveitinni. Önnur
laundóttir hans Hallfríður, er dó 1819, átti Sigurð Sigurðsson

i Kvislhöfða og voru börn þeirra: Sigurður á Langárfossi, Jón i
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H. Bjarni lögréttumaður í Arnesþingi, giptist

1701^) Elinu Erlendsdóttur, bjuggu á Hömr-
um í Grímsnesi, börn:

1. Ólöf átti Bjarna í Öndverðarnesi 1 Gríms-

nesi og börn:

2. Þórunn átti Jón skyttu ísleifsson i Botni

við Hvalfjörð^), börn:

a. Ulídís átti Finn sj'slumann, bl.

b. Ingibjörg átti Björn og börn.

c. Isleifur á Grjóteyri átti Kristínu ibid.

Hálfdanardóttur og börn.

d. Árni átti Ingveldi Þorsteinsdóttur og

börn.

3. Erlendur, og fleiri voru þessi börn^).

Axel Friðrik fæddist 1 Kaupmannahöfn og kom út

með foreldrum sínum, mannaðist sæmilega, giptist síðan

og fór að búa á Hömrum í Grímsnesi. Hann gerðist lög-

réttumaður fyrir 1710, en lögsagnari 1714 í Arnesþingi.

P. Bej'er veitti honum hálft Arnesþing 1716, en sú veiting

hélzt ekki, því BryDJóIfur Thorlacius fékk sama ár kon-

Akratanga, Helga f. k. Jóns Jónssonar á Snorrastöðum, GuÖrún,

er átti Bjarna Pórðarson i Gröf i Borgarhreppi, Sesselja er átli

Snorra Pórðarson á Urriðaá bróður hans og Guðrún J'ngri, er

átti Snorra Snorrason. Launson Jóns Halldórssonar með Krist-

inu Bárðardóttur brotinnefs á Stakkhamri Pórðarsonar var

Pórður bej^kir i Reykjavík, er átti Guðrúnu Björnsdóttur föður-

systur Teits Finnbogasonar dýralæknis, þ. b.: Pctur, Jens, Doró-

tea, Puríður.

1) Petta er gersamlega rangt. Bjarni var einmitt íæddurárið

1701. Elín kona hans var dóttir Erlends í Klasbarða Gíslasonar

prests á Skúmsstöðum Bárðarsonar. (Sjá um tjörn liennar og

Bjarnabls. 128 liér að framan). Bjarni lögrcttumaður dó á Hömr-
um 7. febr. 1771.

2) Petla er fjarstæða, þótt Espólín telji einnig á þennan hátt.

Pórunn dóttir Bjarna Axelssonar átti Jón smið Felixson í Kára-

nesi (j 1829) fsbr. bls. 128 hér áður , og á þetta ekkert skylt við Jón

ísleifsson föður Úlfdisar. Móðir þessara barna Jóns, sem hér

eru talin, var Ingibjörg Oddsdóttir (sbr, bls. 38 hér að framan).

3) Pórður var enn son Axels Friðriks. Um hann ekkert

kunnust.
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ungsveiting. Bjó þvi Axel Friðrik sem bóndi þar eptir

um hríð. Hann datt út af kaupskipi ofan í bátinn, sem

lá við skipssíðuna, í Hólmi syðra, náðist þó aptur mjög

kostaður og var til lands fluttur. Nokkru seinna varð

hann enn í sjóvolki. Lagðist hann þá og hfði þrjú dæg-

ur til þess hann deyði 1717. (Markúsar annáll segir hann

hafi dáið 1718).

Brynjölfur Þórðarson Thorlacius.

Faðir: Þórður biskup í Skálholti Þorláksson.

Móðir: Guðríður dóttir Gísla sýslumanns Magnússon-

ar á Hlíðarenda (sjá um hann við Múlasýslu).

Guðríður fædd á Skriðuklaustri 1651, giptist

Þórði biskupi 1674, deyði á Hliðarenda 1707^).

Kvinna fijrri: Þrúður dóttur Þorsteins á Skarði á Skarðs-

strönd Þórðarsonar. Þau Brynjólfur og Þrúð-

ur giptust á Skarði 1704 undir eins og Bjarni

giptist Elínu systur hennar. Taldi Brynjólfur

sér þá til giptingar 9 hndr. hndr., en Bjarni

12 hndr. hndr. Þrúður deyði í stórubólu 1707

barnlaus-).

Kvinna seinni: Jórunn dóttir síra Skúla á Grenjaðarstað.

Þau fengu kongsleyfi til giptingar 1710 og gipt-

ust á Hókim í Hjaltadal 1711. Hún dó 1761^).

Börn: A. Þórður klausturhaldari á Þykkvabæ'*) átti

Kristínu dóttur Sigurðar eldra sýslumanns

(sjá síðar) í Árnesþingi, Sigurðssonar lög-

manns Björnssonar (sjá Kjósarsýslu); börn:

1) Hún andaðist 8. april, var lik hennar flutt í Skálholt og

jaröað þar með mikilli viðhöfn 2. maí.

2) Prúður var fædd á Skarði 31. desember 1683, giptist 31.

ágúst 1704, og andaðist á Hlíðarenda 4. september 1707. Espólin

segir i ættatölum sínum, að sambúð þeirra hjóna haíi ekki verið

»glæsileg«,

3) Jórunn var fædd 1693, en giptist Brynjólfi 27. sept. 1711.

4) Pórður var fæddur 31. desember 1712, og andaðist í Teigi

29. nóvember 1791. Kristin kona hans andaðist 21. janúar 1785,

72 ára.

22
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1. Sesselja (dó 1790 í Jökulsá á Sólheima-

sandi) átti Vigfús á Hofi á Kjalarnesi

son Jóns (er dó 1752) klausturhaldara á

Reynislað Vigfússonar á Hofi (dó 1709)

Gíslasonar Vigfússonar sj'slumanns (sjá

áður). Þeirra hjónaband ólaglegt; börn^):

a. Guðríður átti Jón Eyjólfsson í Mýr-

dal; börn:

aa. Guðrún. bb. Rannveig.

b. Jón Scheving bókbindari.

c. Kristín.

d. Rannveig.

2. Þorlákur (dó 1775) klausturhaldari á

Þykkvabæ átti Ólöfu dóttur Hannesar á

Hofi (sjá áður)-).

í) Sjá um börn Vigfúsar og Sesselju: Guðtræöingatal niitt

bls. 193. Sesselja var í. k. Vigfúsai-. Vigfús bjó siðar á Hellum

i Mýrdal.

2) Samkvæmt æfisögubroti Porláks, sem enn er til (í minni

eign) með hendi Porsteins Halldórssonar i Skarfanesi, er

Porlákur fæddur i Teigi 9. júni 1743, fékk Pykkvabæjarklausturs

umboð 1763, fór pangað til veru 1765, kvæntist Olöfu 7. júlí

1766 í Hjálmholti, flutti sig frá klaustrinu vorið 1774 að Teigi í

Fljótshlíð og andaöist þar 15. júlí s. á. Pau hjón áttu 2 syni og

4 dætur, en að cins tvö þessara barna hafa komizt til fullorö-

ins aldurs.

a. Póröur i Hvamnii undir EyjafjöIIum átti Guðrúnu Gríms-

dóttur írá Götuhúsum í Reykjavik Ásgrímssonar Einarsson-

ar á Hraunum i Fljótum Sigurðssonar; þ. b.:

aa. Porlákur í Hvammi átti Guðrúnu Einarsdóttur írá Valla-

túni Jónssonar, þ. b.: Einar, Guðrún, Svanborg, Margrét.

bb. Grimur í Hvammi átti Gunnvöru Jónsdóttur Hjörleifs-

sonar og Guðrúnar Hjaltadóttur, bl.

cc. Brynjólfur á Fornusöndum átti Ingibjörgu Jónsdóttur frá

Galtarvik á Akranesi Vigfússonar, þ. b.: Jón í Klauf og

Pórður i Berjaneshjáleigu, er átti Jórunni Eoptsdóttur frá

Klasbarða GuÖnasonar.

dd. Ólöf átti Jón Sveinsson frá Sólheimum Alexanderssonar,

þ. b.: Sveinn í Miöeyjarhólmi o. fl.

ee. Hlaðgerður var f. k. Gríms Laxdals bókbindara á Akur-

eyri sonar Grims Laxdals borgara í Reykjavik Jónsson-
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Gísli rektor í Reykjavík átti Halldóru

dóttur Sigurðar landsþingsskrifara Sig-

urðssonar; barn

:

a. Sigurður, deyði ungur^).

Skúli jústitsráð, rektor við Frúarskóla í

Kaupmannahöfn átti Agathe dóttur síra

Hans Christians Risbricts. (Skúli fædd-

ur 1741, dó 1815)2). Börn:

ar garöyrkjumanns Grimssonar lögsagnara á Giljá Gríms-
sonar (sbr. I, 118, 609), þ. b.

:

X Jón átti Eiinu Helgadóttur prentara Helgasonar, p. h.:

Helgi Laxdal i Tungu á Svalbarösströnd, Sigriður,

Hlaögeröur, Jón.

X Porgrimur fór til Vesturheims.

X Sigurjóna giptist ekki, dó i Vesturheimi.

X Sigurður Pétur átti Katrinu dóttur Schou verzlunar-

stjóra á Húsavik.

X Friðbjörg Guðrún átti Jón Guðmundsson á Akureyri.

peirra synir Grimur Laxdal verzlunarstjóri á Vopna-
firöi, fór til Vesturheims, og Jón Laxdal, íyrrum verzl-

unarstjóri á Isafirði, nú i Reykjavik.

X Eggert kaupmaður á Akureyri átti Rannveigu Hall-

grimsdóttur Tómassonar á Steinsstöðum Ásmundsson-
ar. Einkasonur peirra Bernhard Ágúst stúdent dó
ungur.

fi. Pórunn var f. k. Sigurðar dbrm. á Skúmsstöðum Magn-
ussonar í Porlákshöfn Beinteinssonar, p. d.: Jórunn kona
Jóns Árnasonar dbrm. í Porlákshöfn (sbr. HI, 135).

gg. Kristín eldri átti Gisla Eyjólfsson i Klauf, peirra son
Pórður á Lýtingsstöðum i Holtum.

hh. Kristín yngri átti Hall Pálsson í Fróðholtshól, p. b.:

Griraur á Kaldbak, Páll í Fróðholtshól, Pórður, Sigurður.

ii. Vigdis dó úr holdsveiki ógipt, bl.

kk. Helga átti fyr Porstein Jakobsson á Fjósura og siðar Ólaf

Pórðarson á Fjósura.

11. Guðrún átti Jóhann á ísólfsstöðum á Tjörnesi Jónsson
Sigmundssonar og börn.

b. Kristin f. k. sira Runólfs Erlendssonar á Brjánslæk, og eru
börn peirra hér áður talin.

1) Sjá um Gísla Thorlacius skólameistara: Guðfræðingatal
mitt bls. 91—93. Með pvi að Porlákur bróðir hans er fæddur
1743 mun Gísli fæddur 1744, en annars hef eg hvergi fundið fæö-
ingarárs hans getiö.

2) Skúli var fœddur i Teigi 10. apríl 1741, og pví eldri en
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a. Kristian.

b. Börge.

c. Pétur.

d. Þórður sý^slumaður (sjá Múlasýslu)^).

B. Jón klausturhaldari á Kirkjubæ, átti Þór-

unni dóttur Halldórs biskups Brjmjólfsson-

sonar. Jón og Þórunn giptust á Hólum i

Hjaltadal þann 11. ágúst 1749. Þá orti

Gunnar rektor Pálsson lil þeirra Igðuspá

(fornyrt drápa)'). Börn:

1. Halldór fæddur 1758 átti Hildi Odds-

dóttur^); barn:

a. Guðrún átti Andrés*); börn:

aa. Biarni. bb. Halldór.

2. Þóra átti Jón Einarsson Oddssonar^); börn:

a. Helga*^).

b. Jón').

bræður hans Porlákur og Gisli. Sjá um hann og börn hans:

Guöfræðingatal mitt bls. 252—254.

1) Enn var son Þóröar Brynjólfssonar Thorlaciusar og

Kristínar:

5, Sigurður dó 1765. Var þá lærisveinn í Slagelseskóla (sbr.

Chr. Giessing Jubillærere I, 245).

2) Sjá um Jón Brynjólfsson og Pórunni: Guðíræðingatal

mitt bls. 123. Jón varö að lokum snauöur að fé, þvi að hann

var mjög óspilunarsamur.

3) Hún var dóttir Odds í Asum í Eystrihrepp Eiríkssonar

Beinteinssonar, og átti síðar Björn Erlendsson í Ossabæjarhól,

þau bl. Hildur dó 26. maí 1812.

4) Andrés i Grákletti hjá Hróarsholti maður Guðrúnar var

Bjarnason Hjörtssonar á Kálfhóli Jónssonar. Dóttir þeirra var

Hildur, er átti Odd i Keflavík Jónsson Lafranzsonar, þeirra son

Jón. Sj'nir Andrésar og Guðrúnar: Bjarni, Halldór, Sigmundur,

Guöraundur, Andrés, Benedikt.

5) Jón og Þóra bjuggu i Butru í Fljótshlið.

6) Helga átti Porleif Jónsson frá Akurey Hjörtssonar, bróð-

ur sira Hjartar á Gilsbakka, þ. b.: Jón í Fiflholtshjáleigu og Jón

rokkasmiður suður i Höfnum.

7) Jón dó bl.
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3. Brynjólfur, fæddur 1760^), tvígiptur, átti

börn:

a. Halldór^).

b. Jón3).

c. GísliO.

d. Þórunn^).

4. Benedikt átti Þóru dóttur síra Einars á

Olafsvöllum Jónssonar, er dó 1774^);

þeirra son:

a. Einar.

1) Brynjólfur var um hríö i skóla, hætti við nám og bjó á

Minnanúpi í Ej'strihrepp, dó 8. júní 1830, átti fj'r Járngerði ekkju

Jóns Knútssonar í Laugarási, en síðar Póru (f 1861) Erlingsdótt-

ur Olafssonar Gíslasonar í Langholti i Ytrihrepp Erlendssonar,

þ. b. þau, sem hér eru talin.

2) Halldór drukknaði i Porlákshöín 25. apríl 1840.

3) Jón eldri á Minnanúpi átti Margréti Jónsdóttur írá Baug-

stöðum Einarssonar og Sesselju Ámundadóttur, systur Halldórs

prófasts á Melstað, p. b.r Brynjólfur dbrm., fornfræðingur og

nafnkendur fræðimaður, Jón, er bjó á Minnanúpi, Guðmundur á

Baugsstöðum, Sesselja, Guðrún, Póra, er til aldurs komust, en

Halldór, Kristján og Sesselja dóu ung.

4) Gísli í Varmahlíð undir Eyjafjöllum, siðar á Melabergi á

Suðurnesjum, drukknaði i Vestmannaeyjum, átti Porbjörgu
Bjarnadóttur frá Brekku í Biskupstungum Porsteinssonar, þ. b.:

Brynjólfur i Kvihólma, Solveig, Halldór, Porsteinn, Bjarni, Gísli.

5) Þórunn (réttara en Póra) átti Jón i Lölukoti í Flóa og
Rauðárhól Þórðarson Gissurarsonar (sjá hér á undan bls. 167),

þ. b.: Póra, Brynjólfur, Gissur, dó ungur, og Pórdís, er átti Matth-
ias Sigurðsson á Syðra-Velli, þ. d. Sigurbjörg kona sira Ólafs

Sæmundssonar i Hraungerði.

Enn var son Brj^njólfs og Póru Erlingsdóttur: e. Jón yngri
bjó í Ölvaðsholti átti Margréti Sveinsdóttur frá Súluholti Einars-
sonar og mörg börn : Benjamin á Grimsstöðum við Reykjavík,
Jósep járnsmiður i Rvik, er átti Guðrúnu Markúsdóttur írá Por-
móðsstöðum Pórðarsonar, Jón i Einarshöfn, Brynjólfur, Halldóra
átti Pórð Jakobsson í Vatnsholti, Jónas, Póra og Guðlaug, er átti

Gisla Jónsson í Eyfakoti á Eyrarbakka.

6) Sjá hér áður bls. 305.
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[ö. Járngerður.

6. Guðrún.

7. Jón átti Guðrúnu úr Flóa^).

, Helga átti Sigurð landsþingsskrifara (1743,

dó 1780, 60 ára gamall). Helga dó 1784,

56 ára. Börn:

1. Ragnheiður miðkona síra Markúsar í

Görðum, bl.

2. Guðríður átti landlækni Jón Sveinsson,

bl. Siðar átti hana sira Jón Steingríms-

son í Reykjadal.

3. Halldóra átti Gísla rektor (sjá hér á undan).

4. Ingibjörg, fædd 1771'), fyrri kona síra

Sæmundar Hálfdanarsonar, barnlaus.

5. Jórunn, fædd 1756, giptist 18 vetra 1774

í fyrra sinni Einari Brynjólfssyni, sem

dó 1785 (sjá siðar), átti svo síra Gísla 1

Odda Þórarinsson (sjá Vaðlaþing)^).

6. Málfríður, fædd 1761*), seinni kona Þor-

leifs Nikulássonar (sjá Rangárþing).

7. Þrúður átti fyr Jörgen Hansen assistent

á Eyrabakka; börn:

a. Ingibjörg^).

b. Hans.

Svo seinni kona síra Arngríms Jóns-

sonar íyv á Melum, bl.

8. Síra Sigurður, fæddur 1771*^), prestur á

1) Frá [ mun hæpið, aö hafi verið börn Jóns Thorlaciusar.

2) Ingibjörg var fædd 1758. (Chr. Giessing Jubillærere 1,246).

3) I, 274.

4) Málfriöur mun fædd G. ágúst 1759.

5) Ingibjörg átti Guðmund í Rifshalakoti í Holtum Filippus-

son Sigurðssonar Klængssonar, þ. b., Fihppus, Brynjóhur, Skúh,

Prúður, HaHdóra, Ragnheiöur og Sigríður, er átti Gunnlaug

Pórðarson á Litlahólmi í Leiru. Þrúður nióðir Ingibjargar dó

á Útskálum 1834.

6) Petta er ekki rétt, á að vera 1760 (sbr. hdr. í Lbs. 615 4to).
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Jótlandi, átti Elenoru gullsmiðsdóttur í

Kaupmannahöfn; börn:

a. Sigurður, fæddur 1797^).

b. Helga^).

c. Jacob Arne^).

d. Pétur Wilhelm^).

9. Síra Brynjólfur varð candidatus theologiæ

utanlands, kom út og varð proconrektor

við Reykjavíkurskóla 2 ár, svo þar dóm-

kirkjuprestur 1797, fékk Holt 1814, síðan

prestur á Útskálum, fæddur 1767 (al.

1770), giptist 1805 Steinunni Helgadóttur

Guðmundssonar, þá ekkju Guðmundar

faktors í Hafnarfirði Þórðarsonar Þórðar-

sonar á Kjörseyri. Guðmundur var faktor

í 5 ár, en áður ökonomus tukthússins

um tíma, giptist 1793, en deyði 1803.

Voru hans börn, sem lifðu^):

a. Helgi prófastur í Odda, fæddur 1794,

giptur Ragnheiði dóttur amlmanns

Stefáns Ólafssonar; eiga börn.

b. Sigriður, fædd 1795.

c. Ragnheiður, fædd 1796, átti Guðmund
Pétursson borgara.

d. Ástríður, fædd 1798, gipt Stephensen,

dó 1834.

e. Guðrún, fædd 1799, átti kaupmann
Sivertsen.

Sira Siguröur dó i Ferslev á Sjálandi 1814, eptir pví sem segir í

Lbs. 615 4to.

1) Siguröur (Sivert) var viö landmælingar í hernum, dó 1840.

Dætur hans: Thora giptist ekki og Helga giptist Sophus Schiött

kaupmanni.

2) Helga dó 1873, 73 ára, átti Níels MöUer jaröeiganda.

3) Hann var gullsmiöur i Kaupmannahöfn, kvæntur og

átti börn, dó 1877.

4) Hann var examinatus juris, kvæntist og átti mörg börn.

Yarö bráðkvaddur.

5) Um börn þeirra er ítarlega getiö III, 357—358.
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f. Ingibjörg, fædd 1800, átti sira Thor-

grimsen.

g. Steinunn, fædd 1803.

Börn síra Brynjólfs og Steinunnar

voru^).

a. Helga, fædd 1807, átti síra Jón 1 Hruna

Steingrímsson.

b. Sigríður fædd 1808.

c. Einar.

d. Síra Sigurður á Útskálum, giptur Helgu

(sjá Rangárþing).

10. Arni, fæddur 1772-), kommissarius \iu

jarðaverðleggingu, varð kammersekreteri,

giptist Elisabeth Magdalenu borgaradóttur

á Jótlandi; börn:

a. Sivert. b. Arnete og 2 ðnnur.

11. Þorleifur, snikkarasveinn, tukthúsökono-

mus 1808^).

D. Skúh, barnlaus'^).

Brynjólfur fæddist 1681^), uppólst 1 Skálholti, lærði

1) Sjá itarlega um börn síra Brynjólfs og Steinunnar I III,

358—359. Hér er Halldóru og Pórunni sleppt úr tölu barnanna.

en hins vegar talin SigríÖur, sem ekki er rétt. Guðmundur hét

enn son sira Brynjólfs og dó nýfæddur.

2) Réttara: 1769. DæturÁrna Sívertsens voru: Mari*^, Arnette,

Agathe, giptust ekki, en sonur Árna var Carl Adam Sivertsen

skólakennari
(-J- 1859) átti mörg börn, þar á meöal voru Hans

Árni timburmeistari i Höín, Carl guUsmiður í Berlín, Sigurður

kaupmaður á Falstri, Kristján og Nicolai voru i sjóferðum.

3) Porleifur dó 1821, bl.

4) Skúli var skrifaður í stúdentatölu við Kaupmannahafnar-
háskóla 20. desember 1735 og er þá talinn á 19. aldursári. Hann
andaðist i Kaupmannahöfn 8. marz 1736 (Jón Grunnvíkingur

segir 16. marz). Eptir honum hefur verið heitinn Skúli rektor

Thorlacius bróðurson hans.

5) Brynjólíur sýslumaður hefur ritað stutta æfisögu sina

fram að 1722, og er afskript aí þessu æfisögubroti í minni eign

með hendi Porsteins Halldórssonar í Skarfanesi á Landi. Frum-
ritiö mun nú glatað, en hefur verið i eigu sira Sigurðar Sivert-
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skólalærdóm og fór síðan utan til að frama sig^). Kom
svo út aptur og var við útsvar Skálholtsstaðar til biskups

Jóns Vídalín. Var þar góður vinskapur á milli; er mælt

að frú Guðríður haíi þenkt að ekta Vídahn; bjó liún á

hálfum Skálholtsstað 1698 móts við biskup Vídahn, en

flutti sig í fardögum 1699 þaðan og að Hlíðarenda, því

hún vissi, að biskup ásetti að giptast Sigríði, og ekki vildu

þau mæðgin vera í brúðkaupi Jóns biskups. Guðríður

deyði á HHðarenda 1707.

Brynjólfur giptist á Skarði 1704 og flutti þaðan að

Bæ á Rauðasandi, hvar hann var um veturinn, því Guð-

rún Eggertsdóttir hafði ánafnað Þrúði konu hans Bæ eptir

sig. Ekki féll Brjmjólfi þar, flutti því austur að HHðar-

enda til móður sinnar, tók þar við búi og bjó þar síðan

meðan hann Hfði. Hann misti konu sína 1707 sama ár

og frú Guðríður móðir hans deyði. Ei áttu þau börn

saman og ei sem skyldi yndislegt hjónaband þeirra, eptir

sögn,

Brynjólfur setti mjög hug sinn til að fá sj'sluvöld og

þá Hákon Hannesson s^slumaður var frádæmdur Rangár-

þingi 1711 var Brynjólfur þar settur af þeim fuHmektugu

og sótti um sýsluna. En þar Hákon hafði skotið sínu

máH til hæstaréttar og þeir fuHmektugu fengu skipun kon-

ungs 1713 að setja Hákon aptur í völd sín, mátti Bryn-

jólfur sleppa sj^slunni 1714, þá Hákon við tók. Þá Vigfús

sens á LJtskálum, er heíur skriíað paö upp, pótt sú afskript finn-

ist nú ekki, en eptir henni hefur Bjarni Guðmundsson ættfræö-

ingur tekið aðra afskript, sem einnig er í minni eign, en sú af-

skript er nokkru ónákvæmari en afskript Porsteins, seni er mjög
fallega rituð. Samkvæmt þeirri afskript segist Brj'njólfur vera
fæddur i Skálholti 28. september 1681 miUi kl. 9 og 10 eptir

miðjan dag, en i afskript Bjarna er fæðingardagur hans talinn

24. september.

1) Brj^njólfur útskrifaðist úr skóla vorið 1697, sigldi sam-
sumars til Kaupmannahafnar og var skrifaður þar í stúdentatölu
við háskólann 22. október s. á. Er hann pá í innritunarskránni
talinn 17 ára (en á að vera 16). Er þá fyrst farið að geta ald-

urs þeirra, er innritaðir voru, og er Brynjólfur fyrsti íslending-

urinn með aldursákvörðun i skránni, en yfirleitt er nokkuð valt

á þeim að byggja, þótt opt séu þær betri en ekki neitt.
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Hannesson dej'ði 1715^) brá Brynjólfur til utanferðar (að

mælt er) og kom út með konungsveiting fyrir Arnessýslu

ds. 13. april 1716. Er þó mælt liann hafi gefið 300 rd.

í festu. On^ttust þá allar hinar fj'rri veitingar í Arnes-

þingi.

1718, undir veturnætur, strandaði danska stríðsskipið

Gottenborg við Hafnarskeið í Arnessýslu, gekk þar sumt

misjafnlega til, varð stapp um meðferð á því, sem upp

rak og urðu á misjöín skil. I því vastri beiddist sýslu-

maður Brynjólfur Thorlacius um lausn frá sýslunni 1720,

og fékk umbeðna lausn 172P).

Guðbrandur Hólabiskup hafði þá ráðstöfun gert fjTÍr

prentverki sinu, að Páll sýslumaður sonur sinn skyldi

halda því eptir sig, ef hann væri til fær, en annars skyldi

það vera á Hólum, ef niðjar sínir vildu uokkuð prenta

láta. Eptir dauða Guðbrands biskups tók Þorlákur biskup

prentverkið sem sína eign. Þórður biskup tók það eptir

hann með öðru arfafé sínu og setti það í Skálholt. Síðan

fékk Björn biskup það til Hóla og hafði það að erfðum

farið sem aðrir fjármunir. Eptir dauða Björns biskups

var l^áll lögmaður Vídalín fyrir hönd ekkjufrúarinnar

Þrúðar að afhenda Hólastað og tillét prentverkið í ofan-

álag staðarins. Tók þá Sleinn biskup við því og var alt

kyrt um hríð. Seinna þá þeir biskup Steinn og Vídalín

1) Vigíússýslumaðurdó 1714(sjá áður). Brynjólfur sigldi haust-

iö 1715 og kom til Haínar6. desember. Segir hann i æfisögu sinni,

aö sér hafi veriö stefnt fyrir hæstarétt, og hefur það verið út af

Hákonarmálinu. Kveðst hann hafa unnið sigur i þvi máU vor-

ið 1716.

2) Um þetta farast lionum svo orö í æfisögu sinni: wPoröi

eg ekki lengur að voga minni tcnere complcxione [o: veiku hk-

amsbyggingu] undir stranga travallia [o: ferðalög] svo sera em-
bættis mins function [o: starf] útkrafði, réði heldur af aö conserv-

era mina sanitatem [o: vernda heilsu mína] og hfa rólegur i

minu eigin húsi við ánægjanlcg meðul, sem guð hafði mér og min-

um rikuglega veitt, því supphceraði [o: sótti] eg til kongl. Majestat

Anno 1721 um afskeiði eða dimission [o: afsked = lausn] frá áður

raér tiltrúuðu sýsluraannsembætti, hvert mér var allra náðugast

meödeilt 1722«. Er þetta dálítið sýnishorn af íslenzkunni á

þessu æfisögubroti.
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voru orðnir beztu vinir, féll Vídalín upp á, að Guðbrand-

ur biskup hefði gefið Hólastól téð prenlverk; gerðist þar

uni mikið stapp, en koni aidrei til dóms. Epíir marga

hnykki og útúrdúra VídaHns, varð það loks, að Brynjólf-

ur Thorlacius lét sig yfirtala að eptirláta Hólastól prent-

verkið sín og sinna erfingja vegna, en betalaði Hólastóls

álag í öðru, mest jörðum.

I mörgum fleiri misklíðum og málum átti Brynjólfur

Thoriacius og útseldust þau misjafnt. 1734 misti Brynj-

ólfur stórt skip í Vestmannaeyjum með 16 manns. Hann
var haldinn i mörgu mikill höfðingi og hinn auðugasti

maður um hríð. Er mælt, að þá hafi lítið skort jarða-

góss hans á tólf hundruð hundraða og lengi hélzt fé við

í hans ætt og hjá hans afkomendum. Hann var hinn

mesti complimentamaður. Ekki var hann kallaður há-

lærður eða skarpvitur. Höfðinglegur ásN'ndum tjáist hann

að hafa verið, einnig veitingasamur og sjálfur gefinn fyrir

ölföng á efra aldri.

Brynjólfur varð mjög hrumur, er hann var meir en

hálf-áttræður og lagðist í kör, en kona hans Jórunn hafði

þá mest búráð, þó hún væri þá um sjötugt, því hún var

10 árum yngri, en deyði 1761 á Hlíðarenda um Jóns-

messu. Þá brá Brynjólfi svo við, að hann reis úr rekkju

og hafði eptir mætti tillit uni bú sitt, þar til árið eptir

1762, að hann lagðist og deyði á 81. aldursári.

1707 misti Jórunn 7 systkin sín í stórubólu, eins og

Margrét systir hennar hafði fyrir spáð. Jórunn var þá að

Hólum 1 fóstri hjá biskupi, föðurbróður sínum, 16 ára.

Jórunn erfði foreldra sína og öll systkin sín og varð því

mjög auðug. Bæði vegna auðs og ættgöfgis sótti því

Brynjólfur mjög eptir að fá hennar. Hann hafði þá og

erft foreldra sína. Voru honum þá til giptingar talin 10

hndr hndr., en henni 5 hndr, hndr. og þótti jafnt á komið.

Líka voru þau sín á milli nákomin; bræðrabörn.

Grimur Magnússon.
Fadir: Magnús bryti í Skálholti (hjá biskupi Þórði)
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son Gísla bóndamanns Olafssonar prests í Saur-

bæ Böðvarssonar^).

Móðir: Borghildur Jónsdóttir frá Búrfelli-).

Grímur lærði skólalærdóm^), bjó þar eptir á Lang-

holti í Flóa, en giptist ei eða átti börn, það eg viti. Hann
var opt lögsagnari frá 1715, þó ei héldist veiting hans

1716, þá Thorlacius tók Arnesþing (Bej^er veitti honum
part sj'slunnar 9. maí 1716). Hann sótti um sýsluna þá
Thorlacius vildi sleppa og fékk veiting fyrir henni 17.

marz 1721. Svo bar til 1723, að hann bjóst að heiman

til alþingis og þá hann var í þeirrar ferðar búningi sett-

ist hann til borðs og gestir með honum, er þar voru

komnir nálægt miðdegi. Um matmálstímann stóð hann

upp frá borðinu og gekk út, kom ei inn aptur. En er

mönnum lengdist var farið að leita hans. Fannst hann

1) Kona Gísla og móðir Magnúsar var Ingibjörg dóttir Magn-
úsar Illhugasonar, er kallaður var ))miser« og Astu Magnúsdóttur

prests i Holtum Hróbjartssonar (sbr. Bisks. II, 677—678).

2) Faðir Borghildar var Jón Jónsson, er f^'r átti Borghildi

Einarsdóttur Teitssonar, og bjó fyrst á Iðu í Biskupstungum.

Par brunnu þau Einar og Borghildur inni í bæjarbruna 7. febr.

1636, en Jón flutti írá Iðu að Hömrum i Grimsnesi og gerði^st

ráðsmaður og yfirbrN'ti hjá Brynjólfi biskupi, kvæntist þá aptur

Arnleifu dóttur Björns Tómassonar lögréttumanns i vSkildinga-

nesi og voru börn þeirra auk Borghildar, er heitin var eptir f.

k. hans: Björn prestur i Hrepphólum (7 1696), Jón lögréttumaður

í Laugardalshólum faðir Pórðar prests í Reykjadal, Finnur lög-

réttumaður á Búríelli, er átti Agnesi Sigurðardóttur og Guð-

mundur. Jón brj^ti á Hömrum faðir þessara systkina er í sum-

um ættatölum talinn sonarson Jóns Sigurðssonar refs i Gröf, er

vann á Diðrik van Mynden, en pað getur naumast verið rétt, því

að þar er of langt í milli. En það hygg eg réttara, aö Jón bryti

hafi verið son Jóns Hallvarðssonar á Seli og Guðrúnar Sæmunds-
dóttur Jónssonar refs, og haíi þvi verið bróðir Guðrúnar konu
Einars í Gröf Jónssonar Narfasonar, móður Naría eldra i Efsta-

dal (sjá hér áður bls. 264). Pað er enginn vafi á, að Jón bryti

hcfur verið af Jóni ref kominn og að líkindum á þennan hátt:

sonardótturson hans. í ættatölum er þessi Hamra- og Búrfells-

ætt allmjög rugluð.

3) Hann er útskrifaður úr Skálholtsskóla 1710 (sbr. skóla-

raðir Lbs. 207 4to) og hefur þá liklega verið rúmlega tvitugur,.

fæddur skömmu fyrir 1690.
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*þá örendur í brunni þeim, sem þar er við bæinn. Hafði

hann verið geðveikur; en þó var alt hans góss geit upp-

tækt fyrir þessa sök^).

Niels Kjær.

Sjá um hann við Gullbringusýslu^).

Hann var hér settur sýslumaður eptir Grím 1723—24

til þess Sigurður við tók.

Sigurður eldri Sigurðsson.

Faðir: Sigurður lögmaður Björnsson (sjá Kjósarsj'slu).

Móðir: Ragnheiður dóttir Sigurðar lögmanns í Einars-

nesi Jónssonar^).

Kona fyrri: Kristín (gipt 1703*), dó 1707) dóltir Jóns

s^'slumanns Vigfússonar (sjá áður).

Barn: A. Helga átti Hannes Vigfússon á Hofi (sjá

hennar afkomendur að framan).

Kona seinni: Málfríður (gipt 1709)^) dóttir síra Einars

prófasts í Görðum Einarssonar prests á Reyni-

vöUum Illhugasonar.

Börn: B. Brynjólfur sýslumaður (sjá hér á eptir).

C. Sigurður landsþingsskrifari fæddur 1718,

sigldi lil lærdóms, varð sá fyrsti öconomus

í Skálholti. Hann varð landþingsskrifari

29. nóv. 1743, skipti embættisverkum við

sinu vice-Iandsþingsskrifara Þorleií Nikulás-

1) Greinileg skýrsla um fráfall hans er i dómabókum Ár-

nessýslu frá þeim timum (i landsskjalasafninu), þvi aö allmikil

réttarhöld urðu um það. Paö var 5. júli, sem hann fyrirfór sér.

Sóknarprestur hans sira Jóhann prófastur Pórðarson í Laugar-

dælum og sira Ólafur Gislason, síðar biskup, voru þá staddir á

heimili Grims sýslumanns, og gáfu sk^'rslu um atvikin að dauða

hans.

2) Sjá bls. 134—135 hér að framan.

3) Hún dó 1727.

4) Pau giptust 19. ágúst. Hún andaðist 10. okt. 1707 á 34. ári.

5) Giptingardagur þeirra 6. október.
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son 1764, deyði sjálfur 1780^). Hann átli

Helgu dóttur Brynjólfs sýslumanns á Hlíð-

arenda (sjá áóur um þeirra afkomendur).

D. Kristin átti Þórð lilausturhaldara á Þykkva-

bæ (sjá þeirra afkomendur hér að framan).

Kristín átti laundóttur með Oddi Eiriks-

syni-) áður, hét Margrét.

Sigurður gerðist maður vel að sér og gerðist lands-

þingsskrifari 1700, þá Sören Matthíasson, sem 1691 tók

við af Arna (sem dó 169ö) Geirssyni, sleppti því embætti

við Sigurð og hélt Sigurður þvi í 28 ár, unz liann 1728

sleppti þvi við Magnús Gislason (síðar amtmann). Sigurður

fékk að sönnu veiting f^TÍr Árnesþingi 1715 10, nóvember

af Lárusi Scheving, sem þá var fulhnektugur Odds lög-

manns Sigurðssonar, en sú veiting hélzt ekki, þvi Brj'nj-

ólfur Thorlacius fékk kongsveiting 1716 fyrir Arnesþingi.

1724, þann 16. febrúar fékk Sigurður kongsveiting fyrir

Arnessj'slu og hélt henni þar eptir til síns dauða 1746^).

Að sönnu tók hann Brynjólf son sinn 1734 til aðstoðar í

sv'slumannsverkum, eptir kammerleyfi af 13. febr. 1734,

en sleppti þó ekki sýslunni meðan hann lifði.

Sigurður var mikill lagamaður, öryggur og fylginn

sér til allra framkvæmda, þótti og i harðara lagi yfirvald,

Hann var og auðmaður mikill og þótti einhver hinn helzti

SN'sIumaður í sinni tíð. 1716 var Sigurður skipaður af

Lárusi Scheving, Odds umboðsmanni, að gegna norðan

og vestan lögmanns verkum og Páll Beyer ítrekaði það,

en Sigurður vildi ekki gefa sig þar til. Opt var Sigurður

1) Hann var íæddur 1 Eyjum i Kjós 10. nóvember 1718,

kvæntist Helgu 21. sept. 1747, en andaðist 17. sept. 1780.

2) Oddur stúdent var son Eiriks prests i Hrepphólum Odds-

sonar á Fitjum Eirikssonar Oddssonar biskups.

3) Siguröur sýslumaður bjó jafnan utansýslu í Saurbæ á

Kjalarnesi, flutti þangað frá Eyjum i Kjós 1719 og andaðist þar

aðfaranóttina 11. janúar 1745 (ekki 1740) 65 ára garaall (f. 21. des.

1G79, sbr. bls. 64 hér að framan). Hann útskrifaðist úr Skálholts-

skóla 1699.
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í máliira og hélt jafnan sínum hlut. Hann varð 67 ára

gamall^).

1705 þann 6. marz setti kongur landskrifara Sigurð Sig-

urðsson og Eggert Jónsson á Ökrum fjTÍr contra commissarios

millum amtmanns Múllers, Beyers og Lárusar lögmanns.

Brynjólfur Sigurðsson,

Faðir: Sigurður sj'slumaður, nýnefndur.

Móðir: Málfríður nýnefnd Einarsdóttir.

Kmnna: Ingibjörg^) dóttir Einars lögréttumanns á Reykj-

um í Mosfellssveit ísleifssonar ibid. Þórðarson-

ar Erlendssonar á Suður-Reykjum Þorvarðs-

sonar (sjá Vestmannaeyjasj^slu). Ingibjörg dó

1767.

Börn: A. Guðni, lærði innan- og utanlands, fékk með

kongsbréfi von um sj'sluna eptir föður sinn

1769, dag 21. marz, en deyði 1770, ógipt-

ur, bl.

B. Einar eldri, var við innanlandslærdóm og

fór utan, var settur lögsagnari i Arnesþingi

eptir dauða föður síns 1771, giptist svo

Jórunni dóttur Sigurðar landsþingsskrifara

(sjá hér áður) Sigurðssonar. Einar deyði

barnlaus 1785^).

C. Þórunn átti Pál konrektor Jakobsson, bl.

(sjá Snæfellsnessj'slu).

D. Guðrún fyrri kona Jóns sýslumanns Egg-

1) Réttara 65 ára (sjá tiér á undan).

2) Þau Brynjólfur og Ingibjörg giptust í október 1739, bió

hann þá á Reykjum i Ölfusi með Kristinu systur sinni, en 1740

íluttu þau ad Hrauni á Eyrarbakka og 1746 að Hjálmholti.

3) Hann var útskrifaður úr Hólaskóla 1767 og skrifaöur i

stúdentatölu við háskólann 28. desember s. á. Hann bjó i Haga

i Eystrihrepp meðan hann var lögsagnari föður síns, en 1782

varð hann umboðsmaöur Skóga- og Merkureigna. Hann bjó

siðar á Barkarstöðum i Fljótshlið, en síðast á Hhðarenda og

andaðist í svefni á ferð að Stórólfshvoli 21. febrúar 1785, 36 ára

garaall (f. i desember 1748).
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ertssonar, dó af barnsförum, sjálf þá barn-

laus (sjá Borgarfjarðars5'slu).

iE. Ingibjörg átti síra Guðmund á Kálfatjörn

Magnússon prests á Þingvöllum Sæmunds-
sonar, börn:

1. Ragnhildur átti síra Torfa í Hruna og á

Breiðabólsstað (dó 1834) Jónsson; börn :

a. Guðmundur. b. Markús. c. Jón. d.

Magnús. e. Vilborg. f. Guðríður. g.

Kristín. h. Guðni. i. Ingibjörg^).

2. Guðni, varð prestur í Miðdal, átti Þór-

dísi^), bl.

3. Guðrún. Hennar launson með Bjarna

(Sveinssj^ni) hét Halldór. Giptist svo Jóni

bónda Björnssyni í Núpstúni og Galtafelli^).

4. Ragnheiður gipt Biarna frá Laugardælum.

Hann bjó og á Kópsvatni*). Þau áttu

mörg börn.

F. Helga Brynjólfsdóttir átti síra Björn á Set-

1) Börn síra Torfa og Ragnhildar eru talin itarlega III, 165
—166. Ragnhildur er fædd á Keldum á Rangárvöllum 1779, en
ekki 1775 í Efri-Hól undir E^jaíjöllum, eins og sagt er í Guö-
fræðingatali mínu, Pað var eldri systir hennar samnefnd, sem
íæddist pað ár, en andaðist vikugömul 12. des. 1775.

2) Hún var dóttir Björns sýslumanns Tómassonar sjá I, 129.

3) Jón var son Björns Högnasonar í Vorsabæ á Skeiðum og
Bryngerðar Knútsdóttur. Mcðal barna Jóns og Guðrúnar var

Jón Björnsen prestur á Dvergasteini (f 1867), haldinn son Jóns

lektors í Lambhúsum, Bryngerður, er átti Magnús Porkelsson i

SölvhoUi, og Halla, er átti Gisla Gunnarsson í Heimalandi i

Flóa, p. b. Stefán héraðslæknir í Mýrdal.

4) Pau Bjarni og Ragnheiður bjuggu í Laugardælum. Bjarni

var son Símonar í Laugardælum Þorkelssonar á ReykjavöIIum í

Biskupstungum Simonarsonar í Höfða Jónssonar. Börn Bjarna

og Ragnheiðar eru talin í Guðfræðingatali mínu bls. 101—102.

Enn voru börn síra Guðmundar og Ingibjargar:

5. Brynjólfur,

6. Halldór, dóu ungir.
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bergi son Þorgríms sýslumanns (sjá Mýra-

sýslu)^), börn:

1. Ragnhildur átti síra Jón Bachmann á

Hesti Hallgrímsson læknis. Börn:

a. Hallgrímur. b. Halldóra. c. Sigríður,

d. Geir. e. Helga og fleiri.

2. Sigurður landfógeti og býfógeti í Reykja-

vik átti dóttur Jóns stýrimanns Vídalíns

að nafni Sigríði, bl.

3. Þóra varð fjast seinni kona Ólafs læknis

Brynjólfssonar, og átti með honum börn.

Seinna átti hún prest fyrir austan og börn.

4. Síra Þorlákur á Kúlu, dó 1832 ógiptur, bl.

5. Ingibjörg, ógipt, bl.

6. Sigríður og

7. Jón dóu unglingar.

G. Einar Brynjólfsson yngri, skólalærður, drukn-

aði barnlaus. Hann lærði og utanlands-).

Brynjólfur lærði utan og innanlands^), en þá hann

Ivom út gerðist hann heyrari við Skálholtsskóla 1733. En

1734 fékk hann kongsbréf^) að vera föður sínum til að-

1) III, 362—364 og er þar getið afkomenda sira Björns og

Helgu ítarlegar en hér.

2) Hann var fæddur um 1752, kom 1 Skálholtsskóla 1765, en

sigldi 1768 og gekk i Hróarskelduskóla, var útskrifaður paðan

og skriíaður í stúdentatölu við háskólann 30. júli 1774, var óspil-

unarsamur og komst i stórskuldir, vann þó einu sinni 2000 dali

i hlutaveltu (lotteri), var að lokum keyptur út og sendur heim
aptur, bjó síðast á Hliðarenda i Ölfusi og drukknaði í Hólmsós
i Ölfusi 1793, ókvæntur og bl.

Enn var son Brjnjólís sýslumanns og Málfriðar:

H. Björn (skirður 21. júní 1750, t s. á.).

3) Brynjólfur sýslumaður er fæddur i Eyjum í Kjós 4. des-

ember 1708 og heitinn eptir móðurbróður sínum Brynjólfi stú-

dent Einarssyni, er dó í bólunni 1707, lærði í Skálholtsskóla og

útskrifaðist paðan 1730, skrifaður í stúdentatölu við háskólann

haustið 1731.

4) Pað bréf er dagsett 13. febrúar (1734). Brynjólfur bjó

siðast á Stóranúpi.

23
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stoðar með von um sýsluna eptir hann, hverja hann og

öðlaðist algerlega við dauða föður síns 1746^). Brynjólfs

kongsveitingarbréf er daterað þann 26. apríl 1740. Bryn-

jólfur bjó í Hjálmholti, auðugur og höfðingi, deyði 1771^).

Hann fékk af kongi 1750, dag 25. apríl Hjálmholt í maka-

skiptum fyrir Þórisstaði og Gröf. 1768 fór Brynjólfur

sýslumaður utan á Eyrarbakkaskipi og tók með sér Ólaf

prest Gislason, hvern hann hafði dæmt á sama árs al-

þingi fyrir banatilræði veitt amtmanni Ólafi^).

Guðni Brynjólfsson

(sjá hér áður) settur til aðstoðar föður sínum, fékk von

um sýsluna eptir hann 1769, dag 21. marz, en deyði 1770»

bl.O-

Einar eldri Brynjólfsson

(sjá áður) þénaði til þingaferða þá faðir hans deyði 1771

1) Á aö vera 1745.

2) Hann andaöist á Stóranúpi 16. ágúst, en var grafinn í

Hjálmholti 30. s. m. Eptir hann var geysimikill auður. Var hann

og Porsteinn sýslumaður Magnússon á Móeiðarhvoli taldir auð-

ugastir menn hér á landi í sinni tið. Fasteign Brynjólfs sýslu-

manns var metin 900 hundraða, en lausafé 1400 hundraða, alls

2300 hundraða.

3) Æfiminning Brynjólfs sýslumanns er í likprédikun, er

síra Sigurður Magnússon, þá aðstoðarprestur i Hraungerði, hélt

yfir honum i Hjálmholtskirkju 30. ágúst 1771. Er hún meðal

annars í safni Steingríms biskups í landsbókasafninu, en afskript

eplir Pál stúdent Pálsson í safni Jóns Sigurðssonar 299 4to, og

önnur afskript í Lbs. 481 4to, en par vantar dálítið aptan af.

Eptir pessari æfiminningu hetur sumu verið hér viðbætt, en

óþarft þótti að taka upp líkræðulofið. Brynjólfur sýslumaður

þótti nokkuð harðdrægur og héraðsríkur, en þó rausnarmaður

og höíðinglyndur.

4) Guðni var íæddur um 1743, útskrifaður úr Skálholtsskóla

1766, skrifaður i stúdentatölu við háskólann 22. desember s. á.

og lók þar próf i dönskum lögum 23. april 1767 með 2. einkunn.

Hann an<laöist úr brjóstveiki í Hjáhiiholti 28. september 1770

;sbr. annála Hallgr. djákna) og var jarðsunginn 4. október. Haföi

faöir hans þá um vorið áður afhent honum jörðina og llutt ad

Stóranúpi.



347

og aptur í forföllum eða við dauða Þorláks 1772^), til

þess Steindór s\'slumaður við tók sS'slunni. Einar giptist

.lórunni, átti ei við henni barn, en bjó sem bóndi á Barkar-

stöðum til þess hann deyði 1785.

Þorlákur Guðmundsson.
Sjá um hann við Vestmannaeyjasýslu. 1771 var hann

hér settur sý'slumaður, hafði þó klaustur eystra, var gam-

all og lasinn og þénaði hér Htið eða ekki, og deyði 1772.

Var því Einar fyrir sj'sluverkum til þess Steindór við tók

sama ár').

Stelndór Finnsson.

Fadir: Finnur biskup í Skálholti Jónsson.

Móðir: Guðríður dóttir Gísla studiosi í Máfahhð Jóns-

sonar biskups Vigfússonar. Sbr. Snæfellsnes-

s5"slu.

Kinnna: Kristín dóttir sira Halldórs Pálssonar s^'slu-

manns Marteinssonar (sjá Múlaþing), barnlaus.

Kristin deyði 1810^), 70 ára.

Steindór var fæddur (í Reykholti) 1743 dag 7.janúar,

lærði hér í landi*), fór svo utan til meiri lærdómsfrömun-

ar og tók reynslupróf í rómverskri lögspeki með góðri

heppni. Fékk veiting fyrir Arnesþingi 1772^); giptist 19.

1) Einar mun ekki hafa þjónaö sýslunni 1772 eptir Porlák

og áður en Steindór tók viö, heldur Steindór lekið beinhnis við

af Þorláki.

2 Porhíkur mun hafa tekið við sýslunni þegar eptir dauöa
Hrj'njólís, því að 4. október 1771 heldur hann rétt og þjónaði

sýslunni þaugað til um suraarið árið eptir, að Steindór tók við.

Porlákur hefur ekki dáið fyr en árið 1773 í fjTsta lagi og verða
leidd rök að því siðar (við Vestraannae\^asýslu). Porlákur bjó

síðast i Hrepphólum, en ekki finnst sarat, að hann hafi dáið þar.

3) 13. apríl.

4) Steindór var útskrifaður úr Skálholtsskóla 15. maí 1759,

og er sagt í vitnisburðarbréfi hans, að hann hafi ágætar gáfur

(wpræclaras ingenii dotes(( . Hann var skrifaður i stúdentatölu

við háskólann 23. júli 1764, en tók embættispróf i lögfræði 7. júní

1771 með 1, cinkunn.

5) 12. febrúar.

23*
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sept. 1776 og bjó í Oddgeirshólum^), vaið og maður auð-

ugur. Hann átti ekki börn á lifi, tók því sína systurdótt-

ur Guðríði til uppfósturs, er og varð hans bústj'ra eptir

það hann misti konu sína 1810, gaf henni eptir sig Odd-
geirshóla og búið þar, Hún giptist síðar bóndamanni,

Stefáni sj'ni síra Páls Þorlákssonar á Þingvöllum. Stein-

dór fékk cansellieráðsnafnbót 1810 þ. 8. ágúst, bað um
lausn frá sýslunni 1812, öðlaðist hana 1813 þann 31,

marz-) með pensíón. Hann deyði þann 26. ágúst 1819 á

77. aldursári. Var maður vel að sér í lögspeki og mörgu
öðru, ráðvandur, stundaði sitt embætti, auðugur, góðgjarn

og í flestu ágætur maður, Stundum í sínum aldurdómi

brúkaði hann Jón i Skálholti sér til styrktar í sj'slumanns

verkum').

1) Hann var i Skálholti fyrstu 2 árin, er hann hélt sýsluna,

bjó svo 6 ár 1774—1780) á Stóra-Hrauni á Eyrarbakka, en síðan

til daudadags i Oddgeirshólum.

2 Sumstaðar er talið, ad hann hafi fengið lausn 10. apríi

en sumstaðar 24. apríl ísbr. ísl. Sagnablöð IX, 104), en það er

hvorttveggja rangt.

3) Æfiminning Steindórs sýslumanns eða líkprédikun yfir

hann er til i handriti, þar á meöal í tvennu lagi i safni J. S. i

landsbókasaíninu 299 4to. Er honum lýst þar allrækilega og lítt

úr lofinu dregið, enda ber öllum saman um, að Steindór s^'slu-

maður hafi verið mætur maður. Um heyrnardej'fu hans segir

þar meðal annars: ))Hann hafði frá barndómi heyrn mjög daufa,

svo hann heyrði ekki á hversdagsmál manna og trauðlega nokk-

uð nema talað væri i hæsta lagi, þó hafði kona hans og einstaka

menn lag á að hvísla skýrlega við eyra hans, lægra en i hálfum

hljóðum, svo hann hejrðicí. Ennfremur segir svo um hann:

))Hann var lærður maður, liðugur að í'æra penna í sínu nióður-

raáli, einnig dönsku. Auk latínu og grísku var hann vel skilj-

andi þýzka, franska og engelska tungu og hafði mikla lyst og

skemmtun að lesa nýjar bækur i ýmsum visindum, djúpsær að

raeta þær eptir innihaldi. Hann var einhver hinn skarpvitrasti

maður og i allri lögvisi talinn meö þeim lærðustu hér á landi,

svo sem liann i henni (sér í lagi þeirri fornu íslenzku:, ekki ein-

asta hafði grundaða, Ijósa og útbreidda þekkingu, heldur og kunni

raeð að fara« o. s. frv.
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Þórður Skúlason Thorlacius.

(Sjá um hann við Múlasýslu suðurhluta). 1813 þann

31. mai^) fékk hann konungsveiting fyrir Arnesþingi eptir

Steindór. Hann fékk kammerassessors nafnbót þann 31.

maí^) 1813. En þar hann var opt i utanferðum sínum og

erlendis tók hann fyrir sinn lögsagnara Jón Jónsson, sem

þá bjó í Skálholti. Þórður sagði af sér Árnessýslu 1818

og fékk embætti utanlands^) og lausn frá sýslunni 1819.

Jón Jónsson.

Faðir: Jón Jónsson sýslumaður í Rangárþingi (sjá þar)

son síra Jóns í Stafholti.

Móðir: Sigríður dóttir Þorsteins sj^slumanns á Móeið-

arhvoh (sjá Rangárþing).

Kvinna: Halla^) dóttir Magnúsar bónda á Skeiðum

Jónssonar bónda. Móðir Höhu var Margrét

dóttir Sigurðar bónda í Skálmholti ísólfssonar^).

Börn: A. Jón, lærði hér í landi, fór svo utan til meiri

lærdóms frama og tók reynslupróf í róm-

verskri lögvisi ISS^'^). 1836 fékk Johnsen

annað assessors- og sekretera embætti við

yfirrétt íslands. Giptist utanlands, kom út

til síns embættis 1836. Varð fullmektugur

1) Réttara: 31. niarz.

2) Réttara: 17. júni.

3) Hann var skipaður héraðsritari í Ultborg og Hindhéruð-

um i Ringkjöbingamti 11. desember 1818. Hann andaöist i Kaup-

mannahöfn 12. ágúst 1850, 76 ára gamall. Hann var á Stóra-

Hrauni á Eyrarbakka meðan hann hélt Arnessýslu.

4) Hún andaöist 10. september 1851 74 ára. Pau Jón og

Halla giptust 22. júní 1804.

5) Magnús faðir Höllu bjó 1 Skálmholtshrauni. Hann var

son Jóns í Skálmholtshrauni Oddssonar á Yztaskála undir Eyja-

tjöllum Báröarsonar. Kona hans og móðir Höllu var ekki Mar-

grét dóttir Sigurðar ísólfssonar, heldur Margrét Vigfúsdóttir frá

Húsatóptum á Skeiðum Einarssonar s. st. Porgilssonar.

6) Réttara: 1830.
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stiptamtmanns Hoppe 1844 og hafði mörgii

fleiru að gegna^).

B. Helga átti Árna Magnússon Beinteinssonar

bónda-).

C. Magnús^).

D. Þorsteinn^), lærði utanlands og innan, sett-

ur s}'slumaður í Múlaþingi^).

Jón var fæddur 11. maí 1778*^), var á ungdómsárum

við lærdómsmentir^). Giptist svo Höllu 1804 og fór að

búa á Drumboddsstöðum. Þaðan flutti hann i Slíálholt,

hvar hann bjó um hríð, síðan að Ármóti. Jón var auð-

1) Hann varð bæjarfógeti og ráðamaður i Álaborg m. m. 6.

mai 1848, fékk lausn frá embættum 22. september 1873, og and-

aðist í Álaborg 7. júH 1881, hálfáttræður að aldri ff. 24. febr. 1806 .

Hann var kvæntur danskri konu Önnu Cathrine Martine Bbchert

prestsdóttur frá Kolding og var einn son peirra Jón landshöfð-

ingjaritari (f. 23. apríl 1841, ý 4. jan. 1883 ókv. og bl.). .\nnar

Pétur Arild (f. 8. des. 1843) varð bóndi á Jótlandi. Þriðji Bjarni

(f. 18. nóv. 1860 er yfirréttarmálafærslumaður og bankastjóri i

Vébjörgum.

2) Sjá um börn peirra III, 153. Helga var fædd á Drumb-
oddsstöðum 18. febrúar 1805.

3) Magnús (f. 2. ágúst 1807 ý 28. mai 1889) var síðast kauj)-

maður í Rejkjavík, bjó í Bráðræði, átti Guðrúnu (f 24. maí 1882i

dóttur síra Jóns Oddssonar Hjaltalin á Breiðabólsstað á Skógar-

strönd. Sjá um börn peirra bls. 145—146 hcr að framan.

4) Sjá um hann hér síðar.

5) Laundóttir Jóns á Árraóíi með Guðrúnu Guðmundsdóttur
frá Miðhúsum í Biskupstungum Gamalielssonar var:

E. Porbjörg f. 20. okt. 1828, dó 20. okt. 1857 á Mó-

eiðarhvoli, ógipt, bl.

6) Rétlara: 11. mai 1779. Hann var fæddur á Stórólfshvoli,

en ekki á Móeiðarhvoli, eins og sagt er í Timar. III, 276.

7) Hann var útskrifaður úr heimaskóla 1797, skriíaður í

stúdentatölu við háskólann 5. mai 1798 með 1. einkunn, en tók em-

bættispróf i dönskum lögum 26. júni og 7. júli 1801 (ekki 22.júní

1800, eins og segir í Lögfr.tali M. Stephensens í Timar. III, 276) með
2. einkunn i báðum prófum. Hann varð s. á. lögsagnari Stein-

dórs sýslumanns, og er pað pvi ekki rétt hjá Boga. að hann hafi

fyrst orðið lögsagnari hans 1812.
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maður og búþegn góður. Hann gerðist lögsagnari í Ár-

nesþingi 1812, einnig þar eptir Þórðar sýslumanns Thor-

laciusar í hans utanferðum^). Hann var og fyrir sýslunni

allsendis árin 1818 og 1819 og 1820, meðan á þvi stóð,

að canselliráði Þórði var veitt Árnessýsla og hann afsak-

aði sig þar frá, til þess justitsráð B. Thorarensen við tók.

Að stiptamts tilhlutun hélt hann sj^sluna téð ár, eins árin

1814 og 1815, en hin árin, sem hann þénaði var að frivilja

samkomulagi. 1833 þá Þórður sýslumaður fór utan gerð-

ist Jón enn lögsagnari í Árness^^slu^).

1842 drukknaði Jón ofan um árís 13. nóv.^). Hann

var valmenni, vinfastur og í mörgu afbragð annara manna.

Þórður Björnsson.

(Sjá um hann við Þingeyjarþing).

Kanselliráði Þórði var veitt Árnessýsla 1819, en sagði

henni jafnskjótt af sér vegna elHburða, að ílytja sig svo

langan veg og öðlaðist þar um bænheyrslu 1820*). Hélt

hann síðan Þingeyjarþingi til þess hann deyði um vetur-

urinn 1834.

Bjarni Vigfússon Thorarensen.

Faðir: Vigfús kanselHráð Thorarensen (sjá Rangár-

1) Þad var árin 1815—1819. Hann þjónaði og sýslunni frá

þvi Bjarni Thorarensen slepti henni vorið 1822 til sumars 1823,

er Póröur Sveinbjörnsson tók viö.

2) Hann þjónaöi pá sýslunni til sumarsins 1835, að Páll Mel-

sted tók viö henni.

3) Það var i Þjórsá. Er greinileg frásögn um fráíall hans

i sögunni af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum bls. 254

—

257. En þar og í Lögfræðingatali M. St. Tímarit III, 276 er drukkn-

un hans talin 1843, en 1842 er réttara. Það var nóttina railli

13. og 14. nóv., sem hann drukknaði. Jón var umboðsmaður
yfir konungsjörðum í Árnessýslu, pangað til pær voru seldar, hin

síðasta 1837. Var hann pvi kallaður ))administrator<( en optast

aðeins ))Jónson((. Var hann mjög riðinn við rannsóknir í hinu

alræmda Kambsránsmáli og er hans mjögvíða getið i peirri sögu.

4) Hann fékk veitingu fyrir Árnessýslu 11. mai 1819, en 22.

júni 1820 fékk hann leyfi til að vera kjT í sýslu sinni nyrðra.
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Móðir: Steinunn dóttir Bjarna landlæknis Pálssonar.

Kvinna: Hildur^) dóttir Boga í Stykkishólmi Benedikts-

sonar á Staðarfelli Bogasonar í Hrappsey Bene-

diktssonar s. st.

Börn: A. Vigfús giptist ekkju Arnórs-) sýslumanns

Arnasonar (sjá Þingeyjarþing).

B. Bogi fór dimissus utan 1846, tók examen

artium 1847^).

C. Steinunn^).

D. Þórarinn^).

E. Jón«).

F. Hildur Solveig')

1) Hún andaðist 11. nóvember 1882.

2; Á aö vera: Jóhanns sýslumanns bróður hans (sbr. I, 132',

þvi að Arnór sýslumaður kvæntist aldrei. Vigfús vargullsraiður

vestra og bjó síðast i Gvendareyjum, dó par 5. júlí 1861. Kona hans

Oline Marie Jacobine, dóttir Bonnesens sýslumanns, skildi við

hann og giptist i 3. sinn Sigurði Vigtússyni fornfræðing, en Vig-

lús kvæntist aptur 1858 Valgerði Jónsdóttur eldra i Stykkishólmi

Arnfinnssonar, er siðar átti Hallgrim dbrm. Jónsson á Staðarfelli.

3) Um Boga sýslumann Thorarensen sjá H, 745, HI, 244, 377.

4) Steinunn (f 15. júní 1891j átti sira Jón Pálsson Melsted i

Klausturhólum (sjá ura bðrn þeirra siðar).

5) Pórarinn var ekki með fullu ráði, dó ókv. bl.

6; Jón var prestur í Saurbæjarþingura (7 25. ágúst 1895) bjó

i Stórholti, átti Steinunni Jakobinu (7 26. nóv. 1903) Jónsdóttur

prests i Stórholti Halldórssonar, þ. b.:

a. Jón i Reykjavik, kvæntur Elinu dóttur Jóns Einars Jónsson-

ar stúdents á Ingunnarstöðum í Geiradal (7 1889) og Her-

disar Andrésdóttur, þ. b.: Jón, Jakobína, Olafur.

b. Lárus Pórarinn, prestur i Vesturheimi.

c. Hildur átti fyr Eirík Sverrisson verzlunarraann (7 13. mai

19041 son Sigurðar sýslumanns Eirikssonar Sverrissons fsbr.

II, 404) en síðar Ketil i Kotvogi i Höfnum Ketilsson s. st.

Ketilssonar.

d. Bogi i Hvammsdal kvæntur Guðrúnu Guðmundsdóttur frá

Felli í KoIIafirði Einarssonar, þ. b.: Jón, Guðmundur.

7) Hildur átti Bjarna Einar Magnússon sýslumann á Geita-

skarði (I, 635) og voru synir þeirra Guðraundur Scheving héraðs-
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G. Skúli.

H. Tómas. I. Jarþrúður. J. Sigríður, dóu ölí

ungbörn.

Bjarni er borinn 1786 þann 30. desember^), ólst upp

hjá foreldrum sínum og fluttist með þeim að Hlíðarenda

1789. Þá hann hafði aldur til var hann settur til bók-

náms, svo til latínulærdóms hjá Þorvaldi presti Böðvars-

syni, sem fann að hann hafði flugskarpar gáfur og sagði

um hann, að ekki þyrfti hann annað til lærdóms, en vilja.

Bjarni var hjá honum til þess hann var 16 vetra við lær-

dómsmentir. Lét þá Vigfús sýskimaður þennan sinn son

fara utan 1802, þá 16 vetra, Tók Bjarni examen artium

1803, en í rómverskum lagavísindum embættispróf 1806

með bezta lofi. Þar eptir gaf hann sig í canselHi þén-

ustu í 6 ár og varð undircanseHisti 21. ágúst 1809, can-

sellisekreteri 22. febr. 1811. 1811 varð Castenskiöld hér

stiptamtmaður og fékk Bjarna Thorarensen sem kunnugan

í íslandi að leiðbeina sér ókunnugum í ýmislegu. Þá

Bjarni kom út var assessor Benedikt Gröndal orðinn bil-

aður að heilsu, svo ei gat þénað sínu embætti. Var þá

Bjarni settur að þjóna hans embætti með mjög htlum

launum (300 rd.) og þjónaði hann frá 20. marz 1811 til

18. júni 1817 téðu embætti, en þá varð hann virkilegur

annar assessor með 500 rd. launum. 1817, þá stiptamt-

maður Castenskiöld fór utan, fékk hann assessor Bjarna

Thorarensen að gegna sínu embætti í fjarveru sinni (eins

og hann hafði 1 stiptamtmannsins utanferð gert 1814 og

1815). Hafði Thorarensen það á hendi til þess 18. júní

1819, þá stiptamtmaður Moltke kom út og tók við em-

bættinu. Um þessa tíma uppihélt assessor Bjarni sér opt-

ast í Reykjavík. Þá var og á Leirá í fóstri hjá Jónasi

s\slumanni Scheving Ehn dóttir amtmanns Stefáns O.

Sttphensens, sem með ráði fóstra síns og föður var trú-

lofuð assessor B. Thorarensen. Miflum amtmanns og

læknir á Hólmavik (f 1909), Páll Vidalín sýslumaöur Skagfirð-

inga og Brynjólfur bóndi í Pverárdal.

1 Bjarni er fæddur í Brautarholti á Kjalarnesi, en ekki á

Lágafelli, eins og segir í LögfræÖingatali M. St. Timarit III. 213.
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assessors Bjarna kom misklíð, svo amtmaður brá upp

giptumáli þessu. Orsök miskliðar var: Hannes og Pétur

synir amtmanns Stefáns voru þá í skólanum á ölmusu,

báðir vel gáfaðir, en amtmaður vildi innþrengja í annars

þeirra stað Stefáni syni sínum, en assessor mótmælti því,

þar hann væri mjög gáfnalítill, en ölmusur tilheyrðu ein-

asta gáfupiltum. Uppskátt var af amtmanni gert, að of-

mikil yrðu vensli í yfirréttinum, ef þessi ráðahagur tækist,

skyldi hann því sækja um Arnessv'slu, sem þá var liðug,

hvað assessor Thorarensen gerði og fékk fyrir henni veit-

ing 22. júlí^) 1820, en Bjarni Thorsteinsson, sem síðar

varð amlmaður, fékk þá hans embætti. Þá svo var komið

sá assessor brögð þessi, er honum var uppsögð konan, og

áleit þetta mundi gert vera til að r\'ma sig frá yfirréttin-

um; var þó við sýslu sína það árið
;
þvarr ei hugur ass-

essors Bjarna þar við, leitaði sér annars kvonfangs og fékk

Hildar dóttur Boga í St\'kkishólmi og giptist henni þar

þann 15. september 1820.

Bjarni assessor hafði áður k^ypt undir bú sitt jörðina

Gufunes og lét þar búið standa, en var sjálfur um veturinn

optast að Arnarbæli í Ölfusi, þvi hann þjónaði optast

assessorsembættinu, þar assessor Bjarni Thorsteinsson var

þá í Kaupmannahöfn, en fékk sér veitt amtmannsembættið

á Vesturlandi 1821. Þá assessorsembættið varð liðugt,

sótti assessor Thorarensen um það embætti aptur og fékk

þess veiting þann 1. maí 1822 með 700 rd. launum. Var

honum þá og uppálagt að yfirsetja jústitsmál, sem utan

voru send. Bjó assessor Thorarensen þann veg á Gufu-

nesi um hríð við sæmilega vellíðan. 1829 þann 1. ágúst

veitti kongur honum virkilegs jústitsráðs nafnbót, skyldi

hann og vera meðlimur í þáverandi lagaverki m. m.

Um þessar mundir fékk amtmaðurinn í Norðuramt-

inu, Grímur Jónsson, brauð utanlands, svo amtmannsem-

bættið nyrðra varð liðugt. 1833 brá því jústitsráð B.

Thorarensen til utanferðar í maí téð ár og sótti um amt-

mannsembættið i Norðurlandi. Kom hann aptur til ís-

lands í júlí, þá hann hafði talað við kong og fleiri höfð-

1) Réttara: 22. júni.
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ingja og var í óvissu um það embætti. En öndverðlega í

september kom honum til lianda kongs veitingarbréf af

10, ágúst 1833 fyrir Norður- og Austuramtinu. Ferðaðist

hann því í októbermánuði norður að Möðruvöllum með
þénara sinn og tók við amtsskjölum af sýslumanni kam-
merráði G. Briem, sem settur hafði verið fyrir amtmanns-
embættið, þá amtmaður og etatsráð Grímur fór utan til

sÍDs embættis. Var þá sýslumaður Briem mjög heilsulas-

inn, svo hann dvaldi á Möðruvöllum hjá amtmanni B.

Thorarensen að mestu um veturinn, en andaðist Utki eptir

það hann komst heim 1834.

1834 í júnímánuði fór amtmaður B. Thorarensen á

Suðurland að sækja konu sína og börn. Þá bar svo til,

að prinz Friðrik frá Kaupmannahöfn var kominn til ís-

lands og vildi ferðast norður. Mátti þá Bjarni amtmaður
fylgja honum norður, síðan ferðast suður aptur að sækja

konu sína, sem áður hafði sjúk lagst. í þeirri ferð lét

amtmaður Thorarensen auctionera bú sitt á Gufunesi með
miklum skaða sínum, en sendi bælvur sínar með skipi,

sem ætlaði til Eyjafjarðar og forHsti á leiðinni.

Þá hann var kominn að Möðruvöllum varð hann að

arka upp á nýjan stofn, að aíla sér flestra búshluta, sem
honum varð kosinaðarsamt, leggja í ekkjukassa fyrir konu
sína og hafði þar að auk miklar og margvíslegar útgiptir,

sem of langt er að telja, hitti og f\TÍr bág ár, en hafði

mannmargt og rausnarbii. En vegna góðrar forsjónar

auðgaðist hann lieldur en tapaði, þó hann yrði fyrir stór-

um sköðum.

1836 og 1837 ferðaðist liann um amt sitt, og optar;

þá Reykjavílcursamkomurnar voru haldnar, var hann þar

ásamt öðrum höfðingjum.

1841, þá amtmaður Thorarensen kom frá Reykjavík-

ursamkomunni norður til Friðriksgáfu, varð honum Htlu

síðar eitt kvöld snögglega illt, lagði sig til svefns, en gat

ekki sofnað. Verkurinn óx óðum og var strax sent eptir

lækni, en áður hann kom andaðist amtmaður um nóttina

milli þess 24. og 25. ágúst, menn meina úr blóð-slagflóði.

Hann var jarðaður i Möðruvallakirkjugarði lijá börnum
sínum nálægt leiði amtmanns og konferensráðs Stefáns
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Thorarensens. Þar eptir var prýðilegur legsteinn bestiltur

og íærður yfir hans legstað. Þess er að geta, að þetta

sama ár, 1841, sæmdi konungur hann með heiðurs ridd-

ara orðu af Dannebrogen.

Bjarni amtmaður Thorarensen var maður að gáfum

flugskarpur. Var það meðal annars Ijóst af þvi, að liann

á þrem árum tólv öU reynslupróí utanlands með bezta lofi,

tjáist þó ei iðnismaður við lærdóm. Hann var og að nátt-

úru ágætasta skáld, en vandaði það oft lítið. Hvarvetna

lýsa þó hans góða skáldskapar anda Ijóðmæli hans. Hann
var bæði margfróður og liálærður í mörgu, að sögn, þó
haldinn beztur í lögspeki. Jarðræktarmaður var hann

mikiU og góður búþegn. Að náttúrufari var hann bráð-

lyndur, hreinskilinn, og lét í Ijósi sína sanna meiningu

við hvern, sem þess leitaði, sáttgjarn við alla og vildi öll-

um vel; varð hann því ástsæll meðan hann hafði em-

bætti á hendi. Örlátur var hann jafnvel fram yíir sin

efni og góðgjarn við snauða menn. Hkit sinum vildi hann

halda við höfðingja og í dómum lijáhliðrunariaust fylgdi

hann lögum og rétti. Höfðingi var hann lieim að sækja.

Skorti efni að framfylgja örlætislyndi sinu, því lengst af

varð liann að bjargast á sínar sp\tur.

Þórður Sveinbjörnsson.

Faðir: Sveinbjörn bóndi, sem fyr bjó á Ytra-Hólmi á

Akranesi og var þar smáliöndlari; þar eptir

keypti hann Hvítárvelli af sekretera Birni Step-

hensen og bjó þar til þess hann deyði. Faðir

Sveinbjarnar bónda var Þórður son Sveinbjarn-

ar Jónssonar í Þerney Helgasonar^).

1) Pessi framætt Pórðar háylirdómara hlýtur aö vera röng,

pótt svona sé talið í flestum ættatölum. Pað nær engri átt, ad

Þórður Sveinbjörnsson i Akrakoti á Álptanesi, afi Pórðar háyfir-

(iómara, hafi eins og talið er venjulegast verið dótturson sira

Jóscps Loptssonar á ÓlafsvöIIum, er andaðist gamall 1683. Sess-

elja dóttir síra Jóseps, sem liklega er ekki fædd siðar en uni 1650 átti

Sveinbjörn son Jóns Helgasonar i Perney, og er pá Ijóst, að

Pórður i Akrakoti, sem andaðist fimmtugur að aldri 1771, getur

ekki verið son peirra. Hér vantar pvi liði í milli, en ættin mun
samt vera frá peim Sveinbirni og Sesselju komin og sama Svein-
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Módir: Halldóra^) dóttir Jóns smiðs í Bár Jónssonar,

bjarnarnafniö. Faöir Pórðar í Akrakoti hj'gg eg aö haíí verið

Sueinbiörn Oddsson, er bjó á Hliði á Álptanesi á fj-rri hluta 18.

aldar og andaöist í Melshöfða 1758. Hann mun hafa verið að

minnsta kosti príkvæntur og Pórður son hans með 1. eða mið-

konunni. En með siðustu konunni átti hann meðal annars Ein-

ar, sera er fæddur 1751, og var faðir Pórdísar, er átti Halldór

Pálsson fræðimann á Ásbjarnarstöðum. En móðir Pórðar i

Akrakoti hygg eg hafi verið systir Porgeirs Pórðarsonar i Akra-

koti, íöður Guðlaugs prófasts i Görðum, pótt fulla vissu hafi eg

ekki fyrir pvi. Faðir Sveinbjarnar á Hliöi h^gg eg að hafi verið

Oddiir Valgarðsson, er bjó i Sviðholti á Alptanesi fyrir og um
1720, og pað kæmi vel heim timans vegna, að hann hefði átt

dóttur Sveinbjarnai- Jónssonar frá Perney og Sesselju Jóseps-

dóttur, og Sveinbjörn son peirra borið nafn afa sins. En Oddur
gæti verið son Valgards Jónssonar, er bjó í Borgarholti i Bisk-

upstungum á síðari hluta 17. aldar. Valgarðs nafnið kemur ein-

mitt siöar fram í ætt Sveinbjarnar Oddssonar, pvi að son Pór-

hildar dóttur hans, er átti Helga Einarsson i Hliðsnesi og var

móðir Porbjarnar á Ketilvöllum, hét Valgarður og dó hann

ungur. Virðist petta benda á, að Sveinbjörn sé rétt talinn son

Odds Valgarðssonar. Til styrktar pessari ættfærslu skal og pess

getið, að i annál Halldórs Pálssonar á Ásbjarnarslöðum, telur

höf. Pórdisi konu sina, er var bróðurdóttir Pórðar i Akrakoti

komna í 5. lið frá sira Jósep og yrði pað einmitt eptir pví sem
hér er talið: 1. Sesselja Jósepsdóttir, 2. hennar dóttir gipt Oddi

Valgarðssyni 3. peirra son Sveinbjörn, 4. synir hans Pórður i

Akrakoti og Einar, 5. Dóttir Einars Pórdis kona Halldórs. Narfa

nafn er og i þessari ætt. Narfi Sveinbjarnarson, er verið hefur

móðurbróðir Sveinbjarnar Oddssonar, bjó i grennd viö Rcykja-

vik eptir 1700, og Narfi hét einn son Pórðar i Akrakoti, bróðir

Sveinbjarnar á Hvitárvöllum. Petta fólk hefur verið skylt Jóni

Helgasyni, er bjó á Brekku á Álptanesi á fyrri hluta 18. aldar og

var faðir peirra Helga á Hliði og Ketils i Sviðholti afa Ketils

elzta i Kotvogi. Bróðir Jóns Helgasonar var Narfi Helgason faðir

Páls i Laxnesi föður Narfa, er siðast bjó á Brúsastöðum i Ping-

vallasveit j 1827, 94 ára;. KetiII hét og einn son Sveinbjarnar

Oddssonar á Hliði og Pórdis dóttir hans. Petla fólk mun pvi

hafa verið náskylt og komið frá Jóni Helgasyni i Perney fööur

Sveinbjarnar, er átti Sesselju Jósepsdóttur. í einni ættatölu hef

eg séð Jón i Pernej' talinn son Helga lögréttumanns á Reykjum
í Miðfirði Ingjaldssonar Illhugasonar prests í Múla Guðmunds-

1) Halldóravarf. k. Sveinbjarnar.en hin síðari Margrét Brands-

dóttir frá Hróarsholti Pálssonar og synir peirra Sveinbjörn prest-

ur á Staðarhrauni, Guömundar tveir og Guölaugur.
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Móðir Halldóru var Sigríður Böðvarsdóttir Jóns-

sonar Jónssonar annars á Stakkhamri Björns-

sonar Þorvarðssonar Brandssonar.

Kvinna fyrri: Guðrún dóttir síra Odds á Reynivöllum í

Kjós Þorvarðssonar. Hún átti fyrst amtmann
Stefán Stephensen og með honum börn, sem

dóu. Svo átti hún Þórð sj'slumann Svein-

björnsson. Þeirra börn deyðu^).

Kuinna seinni: Kristín Knudsen^), hálfdönsk að ætt, dóttir

faktors L. Knudsen og Margrétar dóttur beykis

Lars Hölters og Guðrúnar Þorbergsdóttur prests.

Börn: A. Þórður'),

B. Guðrún^).

sonar, og pað hyggur Póröur Sveinbjörnsson rétt i æfisögu sinni,

en sú ættfærsla mun þó nokkuö hæpin, þótt vel geti hún staðizt

tímans vegna. En tengdir urðu niilli ætta þessara siðar. Son
Illhuga prests Ingjaldssonar á Tjörn bróöur Helga á Reykjum var

sira P>lendur á Tjörn faðir Guðnýjar er átti Porgeir Þórðarson i

Akrakoti, og var son þeirra Guðlaugur prófastur í Görðum. En
bróðir Guðnýjar var DavíÖ Erlendsson, faðir Guðmundar í Hlíd-

arhúsum og Yigdisar, er 1757 giptist Þórði Sveinbjörnssyni i

Akrakoti, og var móðir Sveinbjarnar föður Pórðar háyfirdómara

^sbr. II, 570—571). Vigdis Daviðsdóttir dó á Ytra-Hólmi hjá syni

sinum 19. nóvember 1788.

1) Guðrún f. k. Þórðar háyfirdómara dó 11. nóvember 1838.

Börn þeirra voru: 1. Stefán (f. 12. marz 1824, 7 27. ágúst 1827).

2. Jóhanna María (f. 11. des. 1825, t 12. júli 1827).

2) Hún hét fullu nafni Kirstin Katrin, fædd 27. april 1813

Ý 8. jan. 1874. Son hennar með Edvard Thomsen kaupmanni i

Rvik var Lárus Edvard Sveinbjörnsson háyfirdómari {[- 7. jan.

1910) sbr. bls. 192—193 hér að framan og I, 134—135. Þórður

háyfirdómari gerði hann aö kjörsj'ni sínum og gaf honum nafn

sitt, er hann kvæntist móður hans. En þau giptust 21. okt. 1840.

3) Réttara: Theodor f. 22. april 1841, útskrifaöur úr skóla

1858, tók próf i læknisfræði við háskólann 1866 með 1. einkunn,

varð »praktiserandi<( læknir i Silkeborg á Jótlandi og andaðist

þar 21. desember 1883. Hann var kvæntur danskri konu Selma

Ritta Johanne .Mathilde Knudsen, íósturdóttur Knud Peter Knud-
sens prests i Blegind i .\rósastipti, móðurbróður Theodors læknis.

Dóttir þeirra cr s. k. Pórðar Gudjohnsens i Kaupmannahðfn
(sjá siðar).

4) Guörún Lauretta f. 14. ágúst 1842, dó 30. júni 1861, ógipt, bl.
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C. Halldóra Guðrún^).

Þórður er borinn . . . ^). Lærði seinast skólalærdóm

í Bessastaðaskóla og dimitteraðist^). Fór svo fyrir þénara

til amtmanns Stefáns Stephensen, þá búandi á Hvanneyri.

Til meiri lærdómsframa fór Þórður utan, tók öll venjuleg

lærdómspróf og seinast í rómverskri lögvisi með góðri

heppni"^).

1822, þann 16. maí, fékk Þórður kongsveiting fyrir

Arnessj'slu næst eptir assessor Bjarna og giptist ekkjufrú

Guðrúnu. Setti bú í Hjálmholti og keypti siðan þá }ör5

og gerðist auðugur.

1833 brá hann til utanferðar og dvaldi um veturinn

i Kaupmannahöfn, hvar hann kom svo sinni ár um borð^

1) Réttara: Halldóra Margrét f. 18. júní 1844, var f. k. ÞórÖar
Gudjohnsens verzlunarstjóra á Húsavík, pau systrabörn (sjá siöar).

Enn voru börn Póröar háyfirdómara og Kirstinar:

D. Aurora Didrikiía Ingibjörg f. 13. april 1846 f ^^-

Ían. 1851.

E. Sveinbjörn cand. theol., tónskáld (f. 28.júni 1847.)

Var lengi i Edinborg, en er nú fluttur til Kaup-
mannahafnar, kvæntur enskri konu.

F. Stefán f. 26. ágúst 1848 t 1. nóv. 1850.

G. Árna-Bjarni f. 26. okt. 1849, heitinn i höfuðið á

Árna stiptprófasti Helgasj'ni og Bjarna aintm.

Thorsteinson, fór til Vesturheims og mun vera

par enn á lífi.

H. Aurora Didrikka Ingibjörg f. 23. april 1853, gipt-

ist Christjáni Trampe póstafgreiöslumanni á Jót-

landi syni Jörgens Trampe stiptamtmanns. Þau
eiga börn nokkur.

2) Hér er eyöa fyrir ártalinu hjá Boga. Pórður var fæddur
á Ytra-Hólmi 4. september 1786.

3) Hann læröi i heimaskóla hjá sira Bjarna Arngrimssyni á

Melum, en var útskrifaður af Geir biskup Vídalín 1802, var svo

2 ár i vinnumennsku hjá kennara sinum sira Bjarna á Melum,
en þvi næst 7 ár hjá föður sinum og reri pá til sjáfar á vertið-

um. 1811 fór hann i pjónustu Stefáns amtmanns, er pá flutti að
Hvit.árvöIIum eptir lát Sveinbjarnar föður Þórðar.

4) Hann tók lögfræðispróf 13. júní 1820 með 1. einkunn í

báðum prófum.
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að hann gerðist 1834, þann 12. apríl efri assessor í lands-

yfirréttinum. Kom hann út um vorið til síns embættis,

en hélt þó jafnframt Arnessýslu það ár. Hann tók Jón

Jónsson á Ármóti fyrir sinn lögsagnara haustið 1833 við

utanför sína, en stiptamtmaður setti hann fyrir sS'sluna

1834, þá Sveinbjörnsen kom út og hafði fengið assessors-

embættið. Hélt Jón sj^slunni til þess við tók 1835 kam-
merráð Melsteð, sem áður hafði norðurpart Múlasýslu.

1835 flutti assessor Sveinbjörnsen að sinni nýkeyptu

jörð Nesi við Sehjörn, en var þó optast sjálfur i Reykja-

vík^) því fógeti Ulstrup fór utan haustið 1835 og fékk

hann assessor Sveinbjörnsen að gegna sinu land- og b}'-

fógetaembætti. 1836, þá stiptamtmanns fullmektugur,

assessor Olafur Finsen deyði, var assessor Sveinbjörnsen

settur ad interim af amtmanni og riddara B. Thorsteinsen

að gegna stiptamtmanns verkum. Slepti hann þá fógeta-

embættum, f^'rir hver fógetans þénari og amanuensis var

þá settur af háttnefndum amtmanni. En O. M. Stephen-

sen vice-sekreteri var settur til að gegna efra assessoris

verli^um við 3'firréttinn. Stefán s^^slumaður Gunnlaugsson

gegndi annars assessors verkum.

Þá stiptamtmaður Krieger kom út 1836 slepti Þórður

því embætti, en tók aptur um hríð við bý- og landfógeta-

embættum.

1836 fékk Þórður kongsveiting fyrir iustitiarii em-

bætti við 3'firréttinn, Þórður Jónasson VaðlasX'sIumaður

efra, en Jón sonur Jóns á Ármóti annað assessorat, komu
þó ei til embætta það ár, fj^r en 1837. Þórður Svein-

björnsson gerðist 1847 forseti á alþingi. Fékk etatsráðs-

nafnbót 1844^).

1 Hann ílutti frá Nesi til Reykjavikur 1851 og andaðist par

20. febrúar 1856.

2) Petta er skakkt. Hann í'ékk konferensráðsnafnbót 8. júlí

1848, en 1841 varð hann riddari af dannebrog.

Pórður háyfirdómari hefur ritað æfisögu sina allt fram að

pjóðfundinum 1851 og er petta eiginliandarrit hans nú í eign

Guðm. Sveinbjörnssonar aðstoðarmanns i stjórnarráðinu. Er pað

148 bls. péttskrifaöar í 8vo, merkisrit og margt á pvi að græða

um menn og málefni á fyrri hluta 19. aldar. Væri nytsemdarverk
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Páll Þóröarson Meísted.

Sjá um hann við norðurpart Múlas^slu. 1835, þann

24. febr., veitti konungur kammerráði Melsted Arnesþing.

Flutti hann sig þvi með nokkru af varnaði sínum, ásamt

frú sinni og mikla barnahóp, á dönsku skipi til Reykja-

víkur sumarið 1835 og þaðan að Hjálmholti, hvert assessor

Þórður Sveinbjörnsen yfirlét honum til bústaðar ásanit

miklu aí búshhitum og Hfandi peningi. Melsted hafði og

sama gert við sinn eptirmann í Múlasýslu norðurparti,

candidatum juris Carl Ferdinand Walsöe, og yfirlét hon-

um bústað og eignarjörð sina Ketilsstaði á Völlum með
því mesta af búshlutum og lifandi peningi sínum. 1830,

þá Eiriki sýslumanni Sverrissyni var veitt Rangárþing,

gegndi Melsted þar s\'slumannsverkum hans vegna, þar lil

Sverrisen flutti austur. Melsted fékk kammerráðs nafn-

bót 1832, þann 22. maí^). Þannig bjó kammerráð Melsted

á eignarjörðu sinni Hjálmholti við nægtir og uppól börn sín

eptir mætti til manndóms og menningar. Hann var og

ásami mörgum öðrum á nefndarfundum í Reykjavík til-

settur 1839—1841— 1845.

1844 missti Melsted konu sína Önnu dóttur konferens-

ráðs og amtmanns St. Thorarensen. 1846 giptist kammer-

ráð Melsted aptur jómfrú Ingileif dóttur síra Jóns Bach-

manns Hallgrímssonar læknis Jónssonar.

Téð ár var og svo Melsted í ráðum með öðrum um
innleiðslu }'mislegs i lögum hér á landi, sem þó enn er

óstaðfest af kongi, en sumt hefur allgott þótt.

Melsted var og á alþingi 1845 og hefur átt mikinn

þátt í einu og öðru, sem um var rætt. Frá því fjTsta

hefur hann og verið á öllum standaþingum þar syðra og

forsela meðhjálp-).

að geía þad út, pvi að vér íslendingar eigum pvi midur svo fáll

af slikum minnÍQgarritum. Þóröur Sveinbjörnsson var einnií*

svo mikiUiæfur raaður og mikilsvirtur á sinni tíð, að minningu
hans má gjarnan á lopti lialda.

1) liéttara: 8. mai.

2) Páll Melsted sigldi til Danmcrkur hauslið 1S4.S og var

skipaður amtmaður í Vesluramtinu 12. maí 1849, og pjónaði pvi

24
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Vldauki.

Páll Pálsson Melsted.

Hann þjónaði Árnessýslu í fjarveru föður síns frá því

í nóvemberbyrjun 1848 og til vorsins 1849, að hann var

embætti til dauðadags. Hann andaðist i Stykkishólmi 9. mai 1861.

Hann var sæmdur riddarakrossi dannebrogsoröunnar 10. júni

1841, jústisráösnafnbót 8. júH 1848, heiðursmerki dannebrogs-

manna 21. september 1851 og kommandörkrossi dannebrogsorð-

unnarl4. júlí 1859. Á þingunum 1849, 1853, 1855, 1857 og 1859 var

hann konungsfulltrúi. en konungkjörinn pingmaður á pjóðfund-

inum 1851 og var forseti fundarins, Stutt æfiminning hans er i

Þjóðólfi XIII. árg. 1861 bls. 103. Börn hans og f. k. hans Önnu Sig-

ríðar (f 8. júni 1844) Stefánsdóttur amtmanns Þórarinssonar voru:

1. Páll sagnfræðingur (f. 13. nóv. 1812 f 9. febr. 1910) sjá um
hann bls. 190—191 hér að framan.

2. Ragnheiður (í. 1816) átti Vigtús Sigurðsson Thorarensen sýslu-

niann í Strandasýslu (f 1854). Sjá II, 400—403.

3. Ingibjörg (f. 28. sept. 1817 f 17. mai 1885) átti síra Gisla Sig-

urdsson Thorarensen, síðast prest á Stokkseyri (f 25. des.

1874) bróður Vigfúsar s^'slumanns, er átti Ragnheiði systur

hennar, p. h.: Sigurður og Páll.

4. Sigurður lektor, forstöðumaður prestaskólans (t, 12. des. 1819

Ý 20. mai 1895) átti Ástriði Helgadóttur biskups Thordersens

og börn (sbr. Guðfræðingatal mitt bls, 242—244).

5. Margrét (f. 6. mai 1821 f 18. okt. 1893 ógipt, bl.).

6. Gudrún tviburi við Margréti (f. 6. maí 1821 f 6. júni 1822).

7. Sigriöur (f. 1. mai 1822 t 10. júni 1828).

8. Björg (f. 3. júni 1823 f 1. febr. 1887) átti Guðraund Pálsson

sýslumann i Mýrasýslu (f 1886) bl., sbr. III, 380.

9. Pórdis (f. 7. júli 1824 f 16. nóv. 1825).

10. Guðrún (f. 29. ágúst 1825 t 3. okt. 1896) átti sira Stelán Pét-

ursson Stephensen prófast i Vatnsfirði (f 14. raai 1900) p. b.:

a. Páll prestur í Holti i Önundaríirði kvæntur Helgu Por-

valdsdóttur læknis á ísafirði Jónssonar,

b. Ólalur læknir í Vesturheimi, kvæntur.

c. Anna SigriÖur (f 9. ágúst 1882) f. k. Einars Gudjohnsens
læknis á Vopnafirði, p. b. 4: Guðrún Sigriður, Pétur, Stefán,

Anna Ragnheiöur.

d. Ragnheiður s. k. Einars Gudjohnsens, þ. b.: Anna Sigriður.

e. Ástriður átti sira Ólaf Petersen á Svalbarði i Pistilfirði

(Ý 31. mai 1898) og börn.

11. Stefania (f 13. jan. 1827 f 28. april 1862) átti Halldór Guð-
mundsson kcnnara við lærða skólann (f 13. febr. 1904) bl.
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settur sýslumaður í Snæfellsnessýslu. Sjá frekar um hann

12. Jón ])rófastur i Klausturhólura (f. 28. mai 1829 f 13. lebr. 1872)

átti 29. júli 1853 Steinunni Sjarnadóttur amtmanns Thorar-
ensens, p^ b.:

a. Ingileií (1. 30. mai 1853 f 28. april 1901) f. k. Jón.s bónda
á Búrfelli Sigurössonar á Kröggólfsstöðum Gislasonar, p. b.

sem lifðu: Steíanía og Steinunn.

b. Páll andaðist ungur, skömmu eptir að hann hafdi íengið

inngöngu i læröa skólann.

c. Bogi Thorarensen cand. mag. í Kaupmannahöín, ókvæntur.
d. Bjarni bóndi i Framnesi á Skeiöum. kvæntur Jórunni Guð-

mundsdóltur frá Miðengi Jónssonar, eiga mörg börn.

e. Anna SigriÖur (f 20. febr. 1894) átti Guöjón, er um tíma

bjó i Klausturhólum, en fór siöar til Vesturheims, son

Vigfúsar á Neðra-Apavatni Danielssonar á Hæðarenda
Snorrasonar.

f. Brjmjólfur dó uppkominn.

g. Stefania dó ógipt, bl.

h. Hildur dó 12. mai 1892, tæplega þritug, ógipt, bl.

13. Jakobina Jóhanna Sigríður (í. 9. júli 1831) f. k. Péturs Eggerz
i Akure^'jum (f 5. april 1892) Friðrikssonar prests i Skarðs-

þingum Eggertssonar, þ. b.:

a. Arndís gipt sira Páli Ólafssyni i Vatnsfirði (sbr. I, 417 og
Guðfræðingatal bls. 227).

b. Páll átti fyr Bagnheiði dóttur Sigurðar prests Sivertsens

á Útskálum og börn, en siðar Ingibjörgu Pórarinsdóttur

jarðyrkjumanns Árnasonar. Páll fór til Vesturheims og
andaðist par skyndilega.

c. Elinborg átti Kristján Hall verzlunarstjóra á Boröeyri son

Péturs Hall og Önnu Margrétar Norgaard, systurdóttur

Helga biskups (III, 357) p. d.: Ragnheiöur gipt Einari M.

Jónassyni málafærslumanni í Reykjavik.

d. Friðrik fór til Vesturheims.

e. Ingibjörg (f 16. júli 1898) f. k. síra Magnúsar Blöndal

Jónssonar i Vallanesi, áttu mörg börn.

f. Pétur (þessara barna er áður getið II, 727).

14. Halldór cand. phil., amtskrifari i Reykjavik (f. 21. okt. 1832

T 27. febr. 1895) ókv., bl.

15. Pórdis (f. i Hjálmholti 24. okt. 1835 f 22. nóv. 1891) átti Jónas
Jónsson Thorstensen sýslumann i Suðurmúlasýslu (f 28.

okt. 1861) p. b.: Jón prestur á PingvöUum og Elin kona
Magnúsar Stephensens landshöfðingja.
Sonur Páls amtmanns Melsteds og s. k. hans Ingileifar

Jónsdóttur (f. 6. raaí 1812 f 13. marz 1894) var
16. Hallgrimur landsbókasalnsvörður (f. 2^. jan. 1853 ý 8. sept.

1906) ókv., bl.

24*
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bls. 190—191 hér að framan og III, 243, 377). Hann
andadist i Reykjavík 9. febrúar 1910, á 98. aldursári.

Pétur Guðjónsson.

Faðir: Guðjón, er um tíma bjó á Sjávarborg i Skaga-

firði, Sigurðsson Grímssonar Þorlakssonar prests

i Miklagarði Grímssonar. (Sjá ætt hans i Tíma-

riti Jóns Pélurssonar II. B. bls. 28—31).

Móðir: Guðlaug Magnúsdótlir prófasts á HrafnagiU

(t 23. jan. 1836) Erlendssonar.

Kona: Guðrún Sigríður (f. 15. nóv. 1818 ý 12. júlí

1899) dóttir Lárusar M. Knudsens kaupmanns
í Re^'kjavík og Margrétar Andreu (y 3. maí

1849) dóttur Lars Jóhanns Hölters beykis í

Stykkishólmi. Þau Pétur og Guðrún giptust

15. október 1841.

Börn: A. Laura Michaeline (f. 16. maí 1842) gipt

sira Jóni Bjarnasyni í Winnipeg, bl.

B. Jörgen Pétur Havsteen stúdent, verzlunar-

stjóri á Vopnafirði (f. 2. júní 1843 -1- 9. apríl

1901) átti Þórunni Elísabetu dóttur Halldórs

prófasts Jónssonar á Hofi í Vopnafirði, þ. d.:

1. Guðrun gipt Sveini kaupmanni Einars-

syni á Raufarhöfn, bróður Páls borgar-

stjóra í Rvík.

C. Þórður Sveinbjörnsson lengi verzlunarstjóri

á Húsavik, nú í Kaupmannahöfn (f. 14. sept.

1844) átti fyr Halldóru Margrétu dóttur

Þórðar Sveinbjörnssonar háyfirdómara (sjá

hér áður). Börn þeirra voru:

1. Þórður læknir á Borgundarhólmi.

2. Stefán verzlunarstjóri á Húsavík.

3. Sveinbjörn fór til Klondyke.

4. Baldur garðyrkjumaður þar.

5. Pélur stúdent, er dó í Kaupmannahöfn

7. apríl 1900.

6. Kirstín s. k. Ásgeirs Lárussonar Blöndals

héraðslæknis á Eyrarbakka.

Síðar kvæntist Þórður Gudjohnsen dóttur
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Theodórs Sveinbjörnssons læknis í Silkiborg,

þau eiga börn.

D. Guðlaug Magnea Ingibjörg (f. 21.jan. 1846)

giptist Hermanni stúdent, syni Hjálmars

dannebrogsmanns Hermannssonar á Brekku
i Mjóafirði, fóru til Ameriku, eiga börn.

E. Margrét Andrea (f. 25. sept. 1847) dó ung.

F. Einar Oddur héraðslæknir á Vopnafirði (f.

17. febr. 1849 f 3. júlí 1891) átti fyr ()hnu

Sigríði Stefánsdóttur prófasts Stephensens i

Vatnsfirði, en síðar Ragnheiði systur hemiar,

og börn með báðum (sjá hér áður).

G. Kirstin Katrín (f. 6. maí 1850) átti síra

Lárus Halldórsson fríkirkjuprest (ý 24.júní

1908) þ. b.:

1. Guðrún kona Sigurbjarnar A. Gíslason-

ar cand. theol.

2. Halldór dó fulltíða 28. sept. 1903.

3. Pétur prentari, í Rvík.

4. Valgerður, gipt séra Þorsteini Ólafssyni

Briem í Grundarþingum.

H. Marta Maria (f. 2. ágúst 1851) gipt Indriða

Einarssyni skrifstofustjóra, þ. b.:

1. Efemía gipt Jens Eggertssyni Waage
bókara við íslands banka.

2. Guðrún.

3. Einar, bankaaðstoðarmaður.

4. Emilia.

5. Lára, gipt Pétri Bogasyni lækni á Sjá-

landi.

6. Marta.

7. Jens.

8. • Ingibjörg.

I. Guðrún Sigríður (f. 31. des. 1852) gipt síra

Jens prófasti Pálssyni í Görðum á Álpta-

nesi, bl.

K. Theodora Andrea Petrina (f. 4. sept. 1854

t 12. sept. 1857).
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L. Andreas Peter Berggreen (f. 18. marz 1856

t 16. sept. 1857).

M. Theodora Jóhanna Andrea (f. 27. júlí 1857

-}- 13. jan. 1874).

N. Anna Lovisa (f. 17. des. 1858) gipt Þórði

Jónssyni Thoroddsen, fyrrum héraðslækni

í Keflavík (sbr. III, 538).

O. Emilía (ý 18. nóv. 1885) f. k, Ásgeirs Lár-

ussonar Blöndals héraðslæknis á Eyrar-

bakka, bl.

P. Kristjana (f. 2. maí 1863) gipt Halldóri

Jónssyni bankagjaldkera í Rvík, þ. b.:

1. Pétur bóksah í Rvík, kvæntur Olöfu

Björnsdóttur yfirkennara Jenssonar.

2. Jón aðstoðarmaður við landsbankann.

3. Hólmfríður.

4. Gunnar.

5. Halldór.

Pétur Guðjónsson var fæddur á HrafnagiH í Eyjafirði

29. nóvember 1812, útskrifaður úr Bessastaðaskóla 1835^),

sigldi og varð lærisveinn við Johnstrupkennaraskóla

1838, og kom þaðan að afloknu prófi þar 26. apríl 1840.

Varð organleikari við dómkirkjuna i Reykjavík 1841 og

hafði það starf á hendi til dauðadags. Jafnframt gegndi

hann margvíslegum öðrum störfum. Hann veitti t. d. for-

stöðu barnaskóla í Reykjavík 8 ár, var einn vetur 1848

—

1849 tímakennari i dönskum stíl við lærða skólann og

söngkennari við sama skóla frá 1846 til dauðadags, enn

fremur söngkennari við prestaskólann, en stiptamts- og

landshöfðingjaskrifari 25 ár samfleytt. Hann var og þing-

maður fyrir Gullbringu- og Kjósarsýslu á þingunum 1865

og 1867. Hann fékkst og við málafærslumannsstörf. —
Þorsteinn Jónsson, er settur hafði verið sýslumaður i Ár-

nessýslu 20. \ú\í 1849, fékk Pétur Guðjónsson til að fara

þá austur og þjónaði hann s\'slunni fyrir hann þangað til

1) 1834 segir í Pjóðólfi XXIX. árg. bls. 107 og i 50 ára rainn-

ingarriti lærða skólans 1896 bls. 20, en paö er rangt. Pétur organ-

leikari skriCaði sig jafnan Gudjohnsen og var svo nefndur alme'nt.

Varð það að ættarnafni.
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i júlímánuði árið eptir (1850), að Þórður sýslumaður Guð-

mundsson tók við. Pétur sigldi snöggva ferð til Kaup-
mannahafnar haustið 1865 og kom aptur í marzmánuði
1866. Fór hann þá ferð til að kynna sér póstmál, og

ætluðu menn, að hann mundi verða skipaður í hið nýja

póstmeistaraembætti, er þá var í ráði að stofna hér á landi.

en sú embættisskipun fórst fyrir í það sinn. A þjóðhá-

tíðinni (10. ágúst) 1874 var hann sæmdur heiðurspeningi

úr gulli. Hann andaðist í Reykjavík 25. ágúst 1877. Eptir

hann er prentuð Söngkenslubók, og var hann fyrsti maður
hér á landi, er vann að almennri útbreiðslu sönglistarinnar,

og hafði í þeim efnum mikil áhrif á hina yngri kynslóð.

Hann var dugnaðarmaður, fastlyndur og hreinskilinn og

margt vel gefið.

Þórður Guðmundsson.
Um foreldra hans og kvonfang er þegar áður getið

(bls. 81 hér að framan). Jóhanna kona hans var fædd

8. október 1817, en andaðist á Litla-Hrauni 17. desember

1883. Þau giptust 9. janúar 1841.

Börn þeirra voru

:

A. Margrét Andrea (f. í Rvík 5. ágúst 1841)

átti (8. okt. 1864) síra Pál Sigurðsson í

Gaulverjabæ (f 23. júlí 1887), þ. b.:

1. Sigurður héraðslæknir á Sauðárkrók

(drukknaði 13. okt. 1910) átti Þóru Gísla-

dóttur verzlunarmanns í Reykjavík Tóm-
assonar.

2. Þórður héraðslæknir í Borgarnesi, kvænt-

ur Guðrúnu Björnsdóttur ritstjóra Jóns-

sonar.

3. Árni cand. phil,, ritstjóri í Reykjavík, var

kvæntur Kristínu Benediktsdóttur sýslu-

manns Sveinssonar.

4. Jóhanna Andrea dó fulltíða.

5. Anna Guðrún gipt Sigurði sýsluskrifara

í Arnarholti Sigurðssyni skólakennara

Sigurðssonar.

6. Laura Michaelina dó á tvítugsaldri.
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B. Sigriður (f. í RvíIí 27. júni 1843 ý 13. ágúst

s. á.).

C. Árni (f. í Rvík 2. febr. 1845) fór til Ame-
ríku og kvæntist þar austfirzkri konu. Bjt

nú(1912) ekkjumaðurá Washington-eyjunni.

D. SoíTia Amalía (f. i Rvik 26. ágúst 1846 f
29. april 1848).

E. Þórður héraðsiæknir á Suðurnesjum (f. í

Rvík 14. marz 1848), fór til Ameriku og

hafði þar læknisstörf á hendi i Detroit Har-

bour á Washington-eynni. Andaðist þar 29.

janúar 1899, ókv. og bl.

F. Oddgeir prestur i Vestmanneyjum (f. í Rvik

11. ágúst 1849), kvæntur Önnu dóttur Guð-

mundar prófasts Einarssonar Johnsens i

Arnarbæli, eiga mörg börn, þar á meðal:

1

.

Guðmundur aðstoðarm. í landsbankanum.

2. Þórður aðstoðarprestur á Sauðanesi.

3. Jóhanna Andrea (f 17. nóv. 1906) 2. köna

Magnúsar sýslumanns Jónssonar i Hafn-

arfirði.

4. Guðrún Sigríður 3. kona Magnúsar sýslu-

manns (sbr. bls. 196 hér að framan).

G. Þorgrimur (f. í Hjálmholti 6. des. 1850),

tungumálakennari og ferðamannatúlkur í

Reykjavík, ókvæntur.

H. Sigríður (f. í Hiálmholti 26. okt. 1852) s. k.

síra Jóhanns prófasts Þorsteinssonar í

Stafholti siðar biskupsskrifara í Reykjavík.

I. Guðný, tviburi við hana (f. 26. okt. 1852

t 11. nóv. 1866).

K, Sigurður sýslumaðuf í Mýra- og Borgar-

Qarðarsýslu (f. 24. des. 1856) sbr. HI, 381).

L. Skúli (f. 27. jan. 1860) var heyrnar- og

mállaus, dó ungur.

Aður en Þórður sýslumaður kvæntist

átti hann laundóttur með Valgerði Einars-

dóttur í Reykjavík, hét

M. Guðný (f. 3. april 1839 -\- 27. jan. 1840).



369

Póiður sýslumaður Guðmundsson var fæddur í Arnar-

dal við Isafjarðardjúp 11. april 1811, ólst upp að nokkru

leyti hjá móðurbróður sínuni Arna stiptprófasti Helgasyni

i Görðum, er kenndi honum skólalærdóm og útskrifaði hann

1830. Hann sigldi samsumars til háskólans og tók þar

aðgöngupróf (examen artium) með 1. einkunn, og annað

lærdómspróf 1831 með sömu einkunri, tók embættispróf

í lögum 25. apríl 1835 með 2. einkunn í teoretiska hhit-

anum og sömu einkunn í praktiska hlutanurn 16. nóv. s. á.,

gekk aplur upp í þeim hluta prófsins 30. nóvember 1836,

en fékk þá einnig sömu (2.) einkunn. Hann var því næst

á skrifstofu Jjardenfleths stiptamtmanns, var seltur sj'slu-

maður i Vestmanneyjum 1. júii 1839 og þjónaði þeirri

sýshi þangað til i maí árið eptir, var settur sýslumaður i

Gullbringu- og Kjósarsýslu 1. ágúst 1840 og fékk veitingu

fyrir henni 14. janúar 1841. Meðan hann var þar sýslu-

maður bjó hann í Reykjavík og hafði þá opt önnur störí

á hendi jafnframt sínu embætti, Hann þjónaði t. d. Borg-

arQarðarsýsiu 1846—1847 (III, 529 og bls. 82 hér að framan).

bæjarfógetaembættinu í Reykjavík 1848— 1849, sat i lands-

yfirréttinum optast sem 2. assessor, en siðast sem 1. ass-

essor á árunum 1846— 1850 (sbr. Lögfr.tal M. St. Tímar.

III, 261). Hinn 16. maí 1850 var honum veitt Arnessj'sla

og tók við henni þá um sumarið, þjónaði henni þangað
til um sumarið 1866, en fékk algerlega láusn frá embætti

19. febrúar 1867. Hann sat á alþingi 1855 og 1857, sem

konungkjörinn þingmaður. Hann var og kosinn vara-

þingmaður Árnesinga 1869. 21. september 1851 var hann
sæmdur kammerráðs nafnbót. Meðan hann var sýslu-

maður í Arnessýslu, bjó hann leugslum á Litla-Hrauni á

Eyrarbakka, ílutti þangað frá Hjálmholti 1853, en eptir

lát konu sinnar (1883) brá hann búi og flulti til tengda-

sonar síns síra Páls Sigurðssonar í Gaulverjabæ, en eptir

lát hans (1887) til Reykjavíkur. Andaðist þar 19. ágúst

1892. Hann var valinkunnur sæmdarmaður og mjög vel

látinn.hjá sýslubúum sínum, sakir réttsýni, góðgirni og

lipurðar.
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Lárus Edvard Sveinbjörnsson.

Hann var settur syslumaður í Árnessj'slu sumarið 1866,

þá er Þórður sýslumaður sagði henni af sér, og þjónaði

Lárus henni þangað til í júnímánuði 1868, er hann tók

við SN'slumannsembættinu í Þingeyjarsýslu. Dvaldi hann
á Eyrarbakka meðan hann þjónaði Árnessýsiu, og kvænt-

ist þar 27. ágúst 1868. Sjá frekar um hann I, 134—135
og bls. 192—193 hér að framan. Hann andaðist i Reykja-

vík 7. janúar 1910.

Jón Jónsson
bæjarfógeta í Álaborg Jónssonar (sjá bls. 349—351) þjónaði

Árnessj'slu sem settur, fyrir Þorstein sýslumann föðurbróður

sinn, frá því í júnímánuði 1868 og þangað til snemma í ágúst

s. á., að Þorsteinn kanselliráð tók við henni. Var Jón þá
nýlega (17. apríl 1867) orðinn kandidat í lögfræði með 1.

einkunn, en síðar varð hann landshöfðingjaritari og and-

aðist í Reykjavík 4. ianúar 1883, ókvæntur og bl. (Sjá

um hann Lögfr.tal iM. St.: Tímar. UI, 231—232).

Þorsteinn Jónsson.

Um foreldra hans er hér áður getið á bls. 349—351 . Sjá

ennfremur I, 133. Kona hans Ingibjörg Elizabet (f. 4. júlí

1830), dóttir Gunnlaugs Oddssonar dómkirkjuprests, and-

aðist 2. júlí 1893. Synir þeirra, er til fullorðins aldurs

komust, voru:

A. Gunnlaugur Jón Halldór dbrm. á Kiðabergi (f.

1 maí 1851) kvæntur Soffíu Skúladóttur pró-

fasts á Breiðabólsstað Gislasonar, eiga mörg
börn.

B. Jón Ólafur (f. 23. maí 1853) var 4 vetur í

skóla, en hætti við nám sakir augnveiki og

varð siðar kaupmaður í Reykjavík, en

drukknaði í Granton á heimleið til íslands

haustið 1895, ókv. bl.

C. Halldór Ólafur (f, 22. des. 1855) fyr prestur

í Landeyjaþingum, átti Björgu dóttur L. J.

C. Schou's verzlunarfulltrúa á Húsavík. Hún
skildi við hann og fór til Ameríku.
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Enn var son Þorsteins sýslum.:

D. Halldór Gisli (f. 7. júli 1854, f 8. okt. .s. á.).

Um Þorstein sýslumann er getið itarlegar hér áður við

Þingeyjars}'slu I, 133— 134, sbr. ennfremur Lögfræðingatal

M. St. Tímarit III, 266—267, og vísast að mestu leyti til

þess hér. Eins og áður er sagt, var hann settur sýslu-

maður í Árnessýslu 20. júlí 1849, en fór þangað ekki í

það sinn ög fékk Pétur Guðjónsson til að þjóna sýslunni

fyrir sig, en 7. júní 1867 fékk Þorsteinn kanselliráð veit-

ingu fyrir Árnessýslu og tók við henni í ágústmánuði 1868,

fékk lausn frá embætti 14. ágúst 1878, en þjónaði þó Ár-

ness}'slu til 24. júní 1879. Hinn 13. september 1880 var

hann settur málaflutningsmaður við landsj'firréttinn og

gegndi því starfi til 1. janúar 1884, að hann sagði því af

sér, flutti þá til Gunnlaugs sonar síns að Kiðabergi í Gríms-

nesi og andaðist þar 9. marz 1893. Hafði hann búið á

Kiðabergi lengi meðan hann var sýslumaður í Árnessýslu.

Hann var talinn með heldri sýslumönnum á sinni tíð og

þótti jafnan mikið að Iionum kveða. Hann var tryggur

vinur vina sinna og margt vel um hann.

Stefán Björnsson.

Faðir: Björn Sigurðsson bóndi á Ketilsslöðum í Jök-

ulsárhlíð, kominn af Njarðvíkurætt.

Módir: Þorbjörg Stefánsdóttir prests Schevings í Prest-

hólum (f 18. okt. 1825) Lárussonar (sbr. I,

258— 259). Þorbjörg var áður gipt Eiríki bónda

Grímssyni á Skinnalóni, og var son þeirra

Magnús cand. theol. í Kaupmannahöfn (f 3.

júlí 1881).

Kona: Karen Emilia Jörgensen, dóttir gózeiganda í

Kaupmannahöfn.
Börn: A. Björn^) sýslumaður í Dalasýslu (sjá II, 754

—755).

B. Hans Sigfús stúdent (f. 24. sept. 1857), fyrr-

um norskur vísikonsúll á ísafirði, nú í

4) Synir Stefáns sýslumanns hafa allir tekið upp ættarnafn-

ið Bjarnarson.
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Kaupmannahöfn, kvæntur Ingibjörgu Þor-

steinsdóttur bakara á ísafirði í*orsteins-

sonar, bl.

C. Benedikt (f. 24. sept. 1858) fór til Vestur-

heims, kom aptur, kvæntist í Ameríku Stein-

unni Jónsdóttur söðlasmiðs Sigurðssonar og

Ragnhildar Jónsdóttur prests á Rafnseyri,

þau skildu. Er á ísaíírði, kvæntur síðar Jar-

þrúði Jónsdóttur, eiga mörg börn:

1. Ragnar.

2. Ingibjörg.

3. Stefán.

4. KamiUus Vik.

5. Alheid Dagmar.

D. Alheid Dagmar er kennslukona í Parísar-

borg, ógipt.

E. Petrine Thora Kamilla (f. 10. okt. 1864)

gipt Magnúsi Torfasyni sýslumanni og bæj-

arfógeta á ísafirði (sjá Rangárvallasýslu).

F. Þorbjörg (f. 3. júní 1866, f 30. jan. 1902)

f. k. Klemens Jónssonar landritara, þ. b.:

1. Agnar Stefán, dó ungur.

2. Anna.

3. Karen, dó uppkomin.

G. Pétur Magnús kaupmaður á ísafirði, for-

stjóri niðursuðuverksmiðju þar (f. 3. júní

1866), kvæntur danskri konu, Sopie Höeg-

denskov, bl.

H. Þórarinn skipstjóri á gufuskipi, kvæntur

danskri konu.

Stefán sN'slumaður Björnsson var fæddur á Ketilsstöð-

um í Jökulsárhlíð 29. júlí 1826, kom i Reykjavíkurskóla

haustið 1846, en vék þadan eptir ))pereatið(( 1850, sigldi

til Kaupmannahafnar og var útskrifaður af Magnúsi Ei-

ríkssyni bróður sinum 1851, tók s. á. aðgöngupróf (examen

artium) við háskólann með 2. einkunn og 2. lærdómspróf

3. marz og 26. júni 1852 einnig með 2. einkunn, en em-

bættispróf í lögfræði 18, júní 1858 sömuleiðis með 2. eink-

unn í báðum prófum. Hann var s. á. settur sjslumaður í
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ísafjarðarsýslu og Qekk veitingii fyrir henni 28. janúar

1859, og 26, febrúar 1866 varð hann jafnframt bæjarfógeti

á ísafirði. Hinn 6. nóvember 1878 var honum veitt Ár-

nessýsla og tók við henni 24. júní 1879. 1888 tók hann

Björn son sinn sér til aðstoðar í sýslumannsverkum, en

fékk algerlega lausn frá embætti 1. nóvember 1890, og

og sleppti sj'shmni þá þegar. Hann bjó í Gerðiskoti í Flóa-

gaflshveríi og andaðist þar 3. júlí 1891. Stefán sj^slu-

maður var stór vexti og öldurmannlegur ásýndum, góð-

menni og spakmenni og yfirleitt vel þokkaður af sýslu-

búum.

Sigurður Egrgertsson Briem

var settur sýslumaður í Árnessýslu 9. október 1890 frá 1.

nóvember s. á., tók þá við sj'slunni af Stefáni sýslumanni

og þjónaði henni þangað til Sigurður sýslumaður Ólafs-

son tók við henni vorið 1891, Var Sigurður Briem þann

vetur (1890—91) til heimilis á Eyrarbakka. (Sjá meira

um hann HI, 249—250).

Sigrurður Ólafsson.

Faðir: Ólafur óðalsbóndi i Hjálmholti (f 2. maí 1900)

Þormóðsson bónda sama staðar Bergssonar

Halldórssonar. Móðir Þormóðs var Ingibjörg

Ólafsdóttir frá Fljótshólum Þorleifssonar í Ar-

bæ í Ölfusi Ásbjörnssonar í Árbæ Loptssonar,

en kona Þormóðs og móðir Ólafs í Hjálmholti

var Margrét Sigurðardóttir smiðs á Hærings-

stöðum Gíslasonar og Guðnýjar Guðmunds-
dótlur prests í Kálfholti Bergssonar.

Móðir: Guðrún Jónsdóttir bónda í Langholti í Flóa

Eyvindssonar í Höfða í Biskupstungum Þórðar-

sonar í Höfða Sæmundssonar í Hreiðurborg

Olafssonar (sbr. III, 134). Kona Jóns Eyvinds-

sonar og móðir Guðrúnar var Astríður Guð-

mundsdóttir frá Hlíð í Eystrihrepp Bergsteins-

sonar í Bræðratungu Guðmundssonar s. st.

Jónssonar.

Kona: Sigriður (f. 23. okt. 1858) Jónsdóttir umboðs-
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manns í Vík í Mýrdal Jónssonar slúdents á

Leirá Árnasonar (sbr. III, 531). Sigríður var

áður gipt Jóni Sigurði Ólafssyni lækni í Vestur-

Skaptafellssýslu (f 30. júní 1882).

Börn: A. Jón stúdent í Kaupmannahöfn (f. 18. febr.

1886).

B. Halla, f. 18. júní 1887.

C. Ólafur (f. 31. jan. 1889) kandídat í búfræði

frá landbúnaðarháskólanum í Khöfn.

D. Guðrún, dó ógipt, bl.

E. Haraldur (f. 5. mai 1892), lærir söng við

söngskólann (Musik-konservatoriel) í Kaup-
mannahöfn.

Sigurður sýslumaður Ólafsson er fæddur í Hjálmholti

í Flóa 14. marz 1855, kom í lærða skólann 1869 og var

útskrifaður þaðan 1876 með 2. einkunn (71 st.), sigldi þá
samsumars til háskólans og tók próf í heimspeki 25. júní

1877 með 1. einkunn, en embættispróf í lögfræði 9. júlí

1881 með 2. einkunn (85 st.), var settur sýsiumaður í

Skaptafellssýslu 20. s. m. frá 1. ágúst s. a., og fékk veit-

ingu fyrir sýslunni 6. janúar 1883, kvæntist skömmu síðar

s. á. og fór að búa á Kirkjubæjarklaustri, fékk veitingu

fyrir Árnessýslu 9. janúar 1891 frá 1. maí s. á. og tók þá
við þeirri sýslu, keypti því næst höfuðbólið Kaldaðarnes

með hjáleigum öllum og hefur búið þar síðan. Hann var

sæmdur riddarakrossi dannebrogsorðunnar 8, ágúst 1907.



lY. Rangárvallasýsla.

Þeir gömlu þingstaðir í Rangárþingi:

1. Þingskálir, þriggja hreppa þing.

2. Holt undir Eyjafjöllum.

3. Kross í Eystri-Landeyjum.

4. Fiflholt í Ytri-Landeyjum.

5. Reyðarvatn á Rangárvöllum.

6. Stórólfshvoll í Hvolhrepp.

7. Lambey í Fljótshlið.

8. Kirkjulækur í Fljótshlíð.

9. Þjóðólfshagi í Holtum.

10. Skarð í Landmannahreppi.

Nú á tímum eru takmörk Bangárvallasýslu mót austri

frá Skaptafellssýslu, Jökulsá á Sólheimasandi, en mót vestri

aðgreinist hún frá Árnessj'slu af Þjórsá. í fyrri tíðum voru

ekki téð sýslutakmörk regluleg, því stundum héldu sýslu-

menn parta af tveimur sýslum og enn fyrri voru goðorð

ekki bundin við viss pláss, heldur sögðust ýmsir í þing

með ýmsum höfðingjum opt langt frá hggjandi; gekk það

svo til þess landið komst undir kong 1264. Óskipnlega

gekk og margt lengi þar eptir. í fornsögum getur margra

goða í öllum landsfjórðungum; voru goðorðin mjög mis-

jöfn að víðlendum og þingmönnum. Ómögulegt er um
flesta að vita, nær þeir tóku eða sleptu goðorðum.

Sæmundur fróði hygg eg hafi verið oddviti fyrir þvi

siðar nafnfræga Oddverjagoðorði. Með konu sinni Guð-

riinu dóttur Kolbeins goða og lög[sögujmanns Flosasonar
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mun hann hafa fengið goðorð Kolbeins um 1090 nálægt

þvi sem hann giptist. 1097 var hann ásamt Markúsi lög-

[sögujmanni Skeggjasyni aðstoðarmaður til þess að tíund

hér á landi á kæmist. Börn Sæmundar prests fróða voru

Eyjólfur prestur, Loptur prestur, Loðmundur og f*órey, allt

göíugmenni. Sæmundur fróði deyði 1133^).

Loptur prestur var ungur i íörum og um hrið í Noregi,

hvar hann giptist f*óru dóttur Magnúsar konungs berfætts,

og vissu þá fáir, að hún væri kongsdóttir. Þar eptir

fór Loptur til íslands og bjó á íöðurleifð sinni, Atli

mörg börn.

Jón hét einn son Lopts prests og Þóru. Hann var á

unga aldri í förum og mjog við iærdómsmentir. Hann

giptist fyrir 1154 Halldóru Skeggbrandsdóttur, þeirra börn

Sæmundur og Solveig. Margar frillur átti Jón, ein þeirra

var Ragnheiður systir Þorláks biskups, þeirra synir voru

:

Páll, er síðar varð biskup, og Ormur breiðbælingur, mikill

höfðingi. Jón átti með Æsu Þorgeirsdóttur son, er hél

Þorsteinn, og við Helgu Þórisdóttur Einar, og við Valgerði

Loptsdóttur Hallbjörn prest'). ÖIl börn Jóns Loptssonar

mönnuðust vel. Jón Loptsson var mestur höfðingi og vin-

sælastur á íslandi. Hann hafði mikil vold, stórt goðorð

og auð mikinn, var hann tilkvaddur að gera um flest stór-

mál, því hann þótti réttsýnn. Opt fór hann utan og var

í miklum metum. 1164 og 1171 getur útkomu hans frá

Noregi og optar, Hann hélt lærðan skóla í Odda, hvar

Snorri Sturluson og margir fleiri voru uppfræddir. 1197

deyði þessi stórhöfðingi.

Sæmundur Jónsson, fæddur 1 154, tók eptir föður sinn goð-

orð hans og mannvirðingar. Sæmundur var ekki eiginkvænt-

ur, því hann vildi ekki sækja brúðkaup sitt lil Orkneyja, þá

honum var boðin Langalif jarlsdóttir^). En f)ölda átti hann

1) Ártiðardagur Særaundar er 22. mai (ísl. Ártíöaskrár bls. 48).

2) Siguröur var og son Jóns Loptssonar og Valgcrðar.

3) Hún hét Langlif og var dóttir Haralds jarls Maddaðar-

sonar í Orkneyjum. Nafn hans mun hafa borið Haraldur son

Sæmundar.
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frillu-barna, sem flest urðu að mönnum. Sæmundur var

og mikill höfðingi og hélt því til síns dauða.

Eptir Sæmund skiptist hans stóra goðorð miilum

barna hans í mörg smærri, og loks voru þeir Filippus og

Haraldur Sæmundarsynir neyddir til að fara utan og fá

Hákoni konungi goðorð sín 1250. Þeir drukknuðu 1251.

Mest goðorð Sæmundarsona voru um Rangárvelli^). Þor-

valdur í Hruna og Gissur son hans höfðu þá og goðorð

bæði áður, um-og eptir þann tima þar syðra; hélt Gissur

þar nokkrum goðorðum ásamt þeim í Skagafirði og víðar,

því Hákon konungur gerði Gissur að jarli yfir íslandi 1258,

áður en hann hafði fengið yfirráð yfir öllu landi, sem fyrst

varð allsendis 1264; hét þar eplir svo, að Gissur væri jarl

yfir öllu íslandi til þess hann deyði 1268.

1270, þá Gissur jarl var dáinn. setti Magnús konungur

lagabætir Rafn Oddsson og Orm son Orms Svinfellings yfir

allt ísland. Ormur drukknaði sama*'hau^ í Herðluveri

við Noreg, þá hann ætlaði ti! íslands, týndist þar sonur

hans og öll skipshöfn. En Rafn Oddsson komst með heilu

1) Peir brædur, herra Sighvalur Hálfdanarson á Keldum og

herra Loptur Hálfdanarson, sonarsynir Sæmundar, tóku Oddastað

1284 og áttu í brósum viö Árna biskup. Hafa peir verið mestir

höfðingjar sinna ættmanna pá, og sðmuleiðis bræðrungur þeirra

herra Kristoforus Viihjálmsson (Sæmundssonar). Um hann vita

menn að vísu litið. Eb útkomu hans getið í annálum 1288 og

1292, en hann andaðlst 1312. Pessir frændur hafa eflaust haft

völd á Rangárvöllum á siðasta hluta 13. aldar. Herra Sighvatur

Hálfdanarson á Keldum heíur andazt skómmu cptir 1305, en

herra Loptur bróðir hans 1312, og var þá kominn að Grund i

Eyjafirði. Um líkur fyrir pvi, að Grundar-Helga hafi verið sonar-

dóttir hans er áður getið II, 489—491. Synir Andrésar Sæmunds-
sonar munu trauðla hafa haft nokkur vðld i Rangárþingi, eptir

að forvigismaður þeirra Þórður var drepinn (1264). Pað væri

þá helzt Eyj'ólfur Andrésson, er bjó í Skarði hinu ytra á Landí

eptir föður sinn, og kemur við staðamál, tók Hraungerði 1284.

Ekki er óliklegí, að þeir nafnar Andrés Gislason hirðstjóri og

Andrés Sveinsson hirðstjóri á'14. öld hafi verið niðjar Andrcsar

Sæmundssonar, þótt nú verði það ekki með vissu rakið. Get-

gáta all-sennileg um afkomendur AndrésarSæmundssonar er í Isl.

Artiðaskrám bls. 257.

25
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til fslands sama haust og hafði af kongs hendi stjórn yfir

öUu landi.

1272 setti Magnús konungur Þorvarð Þórarinsson með
Rafni yfir ísland, og voru þeir sem hirðstjórar þar eptir,

þó þeiui veitti örðugt að koma við stjórn yfir landinu,

þvi Árni biskup Þorláksson var þá sera konungur og átti

hlat í flestum málum, en bannfærði þá, er settu sig móti

honum. Voru þá Rafn, Þorvarður og þar eptir fleiri kall-

aðir sýslumenn kongs, en ei hirðstjórar, þó þeir hefðu

hirðstjóravöld. Af því að landið var víðlent, settu þeir

menn í ýmsa parta landsins, sem þeir kölluðu sveina sina.

Um fæsta þessara heí eg sagnir, en get þó einstöku manna.

Asgrímur Þorsteinsson

frá Hvammi, átti Guðnýju dóttur Mána í Gnúpufelli og

með henni Eyjólf, Mána, Jón og Þorstein. Asgrímur varð

óþokkasæll, af því að hann var að Flugumýrarbrennu með
Eyjólfi bróður sínum. En seinna, þá Rafn og Þorvarður

komust til valda, léntu þeir sýslu beggja meginn Þjórsár

Ásgrími Þorsteinssyni. Komst hann í þrætu við Árna

biskup. Sættist þó aptur við hann. Ásgrimur dó 1285.

(Sjá framar um hann við mína viðbót við hirðstjóraannáP)

og sögu Árna biskups). Hann hafði herra titil').

Eyjólfur Ásgrímsson.

Honum lénti Rafn hirðstjóri 1285 sýslu eptir föður

sinn, en ei finn eg, hvað lengi hann hélt hana. Eyjólfur

átti Guðnýju dóttur Garðs úr AustQörðum. Var Eyjólfur

herraður og deyði 1302. Hans getur við Villingaholts-

kirkjumáldaga Vilkins biskups").

Nú veit eg ekki víst, hverjir hirðstjóraþénarar hafi

haft lögsögn í Rangárþingi eða Árnesþingi eða öðrum sýsl-

1) Petta rit Boga er i mÍDni eign, i allþykku bindi.

2) Um herra Ásgrim er getid nánar við Árnessýslu.

3) Sá Eyjólfur bóndi, sem nefndur er i þessum máldaga Vil-

kins 1397 (Fbrs. IV, 59) er alis ekki herra Eyjólfur Ásgrimsson,

pvi að pessi Eyjólfur býr i Villingaholti, pegar máldaginn er sam-

inn. Sjá nánar um heria Eyjólf við Árnesping.
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um í Sunnlendinga- og Austfirðingafjórðungura eptir þetia

um hríð, þó eg telji þar til líklegastan Hauk lögmann Erlends-

son uni tíma eptir og um 1300, Snorra Markússon á Melum
lögmann, helzt í Gullbringu-, Kjósar- og Borgarfjarðar-

sý«lum eptir 1300, Grim riddara^), lögmann og um 3 ár

hirðstjóra eptir 1310, Guðmund eldra Sigurðsson^) lögmann

um tíma í einhverri af téðum sýslum sunnanlands, þó fá

ár máske hver og margir fleiri.

1342 voru þeir Jón Hnllsson og Arnór Pórðarson ósam-

þykkir um sj'slu millum Þjórsár og Lómagnúps (vestur-

part Skaptafells- og alla Rangárvallasýslu), er hvorttveggja

þóttust halda eiga. Var Arnór fanginn af Jóni og fylgj-

urum hans, en svo fóthögginn og ílngurhögginn að ráð-

um Þorsteins, sem 1343 var þar fyrir veginn^), Er líklegt,

að Jón hafi þá haldið Rangárþing um stuttan tíma.

Arnl Þórðarson
hygg eg haíi haldið Rangárþing um 1349 og þar eptir, en

fékk hirðstjóraléni yfir Vi hluta Íslands 1357. Hann lét

taka Markús barkað, konu hans og son, sem höfðu drepið

eða sært lil ólifis Orm á Krossi, og lét þar fyrir

höggva þau. Arni Þórðarson missti hirðstjórnarhluta sinn

1360, þá Smiður Andrésson tók hirðstjórn yíir öllu landi.

Við hann batt Árni vinskap, en Jón lögmaður skráveifa

1) ÍJm Grim lögmann Porsteinsson sjá II, 435—437.

2) Um Guðmund lögmann Sigurðsson, sjá Lðgsögumannatal
og lögmanna: Safn. til s. ísl. II, 53—54, 59.

3) Flateyjarannáll skýrir nákvæmast frá þessum skærum og
segir, aö Arnór hafi verið aílimaður hægri hendi og vinstra fæti

austur við Seljalandsfoss af ráðum Porsteins Nikulássonar Gunn-
hyltings (p. e. frá Gunnarsholti), en tilskipun Jóns Hallssonar.
Segir annállinn, að Porsteinn hafi verið veginn sama ár (1342),

sjálfsagt vegna þessara afskipta. Hans er getið i Vilkinsmáldaga
Gunnarsholtskirkju (Fbrs. IV, 85) og Péturs í Gunnarsholti sonar
hans, Pað er ekki ósennilegt, að Arnór Pórðarson hafi verið

bróðir Arna hirðstjóra Þórðarsonar, og Arnórs nafnið úr Kolbeins-
ættinni i Skagafirði. En Jón Hallsson gat t. d. verið son Halls í

Dal undir Eyjaíjöllum Sigurðssonar seltjarnar Sighvatssonar hins
auðga Höskuldssonar (Fornasonar). Þó er þelta vitanlega getgáta.

25'
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klagaði Árna fyrir aftöku Markúsar barkaðar og afilutti

mjóg Árna, en vingaðist við Smið, sem tók upp Barkaðar-

mál og setti 12 manna dóm yfir Arna, sem var dæmdur
til lífláts. Árni skaut máli [sínu] til kongs, bauðst að

vera í bóndum til þess kongsdómur félli, en fékk ei áheyrslu

og var aftekinn í Lambey 1362. Meðfram var þar til orsök

hatur miUi Arna og Jóns skráveifu, því áiinu áður börðust

þeir Arni og Jón og menn þeirra á alþingi, og særðust margir

menn. Árnes- og Vestmannaeyjasýslur hygg eg Árna [ogj

hafa haldið^).

Skúii Þórðarson,

sem eg hygg bróður Árna^), mun hafa klagað þetta, en

1) Sjá ura Árna hirðstjóra Póröarson vid Árnesþing:

Andrés Gislason
i Mörk undir Eyjafjöllum, ef til vill sonarson Grims lögmanns

Porsteinssonar (sbr. II. 437) hefur fengið hirdstjórnarvöld ásamt

Ormi Snorrasyni o. fl. 1366. Hann var opt í förum (Annálar) og

drukknaði af Sunnefusúðinni 1375, er hann ætlaði út til íslands

(sbr. II, 437). Son hans var Gisli ríki í Mörk (f 1428)ogeí til vill

Bjarni ábóti i Videy, er andaðist sama ár (1428). Er ekki ósenni-

legt, að Gísli Andrésson hafi haft einhver völd i Rangárþingi.

Sbr. um hann Hirðstjóra'annál Jóns Haildórssonar: SafO' II, 622.

Oddur Gislason
bróðir Andrésar hirðstjóra fór utan 1367 ásamt bróður sinum

og fleirum. Er sagt í Flateyjarannál, að hann hafí gengið af

landi burt 1368, ásamt Jóni Ketilssyni og hvorugur þeirra komið
aptur, og er það eflaust svo að skilja, að peir hafí gengið til

Róms og ekki komið aptur úr peirri ferð, andazt á Suðurvegum.

Hvort Oddur Gíslason hafi verið nokkur valdamaður er óvíst.

Andrés Sveinsson
bróðir Narfa lögmanns Sveinssonar, og að likindum sonarson

Grims lögmanns Porsteinssonar, tók við hirðstjórn um allt land

1372, en síðast er hansgetið i annálum 1387(sjáírekarum hann II,

465—466). Að öðru leyti pykir ekki ástæða til, að geta hér nán-

ara hirðstjóranna á 14. og 15. öld, enda er peirra flestra getið á

víð og dreif 1 riti pessu, og auk pess i Hirðstjóra-annál síra Jóns

Halldórssonar: Saín til s. ísl. II. B. En rækilegt og áreiðanlegt

rit um pau efni með nýjum rannsóknum, er enn ósamið. Hirð-

stjórasatn Boga, er áður heíur verið minnst á, er tilraun i pá átt,

en pyrtti auðvitað mikilla lagfæringa og athugasemda við.

2) P&b er gersamlega röng ágizkun. Sjá um pað hér áður.
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Smiður hirðstjóri var þá fallinn, svo það féll niður. Þessi

Skúli hygg eg haíi haft sýslur i SunnlendinguQórðungi, helzt

Árnes- og Rangárþing. Hann var í förum og kom inn

með sýslubréf 1368. Skúli fór utan ásamt Þorgauti hirð-

stjóra 1373. Hefur máske haft Arnes-, Vestmannaeyja-,

Gullbringu- og Kjósarsýslu til skiptis.

Helgri Styrsson,

bróðir Loga prests^), hafði sýslu í Vestmannaeyjum 1419

—

1) Petta er gersaralega rangt. Logi prestur og otiicialis á

Ljósavatni var Stigsson, og liafa peir Helgi visl ekkert verid

skyldir. En villan raun stafa aí pvi, aö Bogi hefur haft fyrir scr

brcf, par sem Logi prestur hefur verid talinn Styrsson (i stað

Stigsson). Helgi Styrsson hefur veriö bróöir Guðrunar Styrs-

dóttur, er fyr átti Snorra Torfason á Ökrura á Mýrum, en gipt-

ist síðar 1410 Gisla Andréssyni í Mörk. Var Snorri maður henn-

ar pá lifandi oghafði veriö 4 ár (1406—1410) á Grænlandi. Mun
hún h^fa hugad hann dauðan og pvi gipzt Gisla. Kom Snorri

út 1413, og reiö Guörún pá til fundar vid hann og fór allt vel á

med peim. Hefur pá hjónaband hennar og Gísla orðið ógilt. —
í*ess skal hér getiö, að bréf pað, sem getur Snorra Torfasonar

og Guðrúnar Styrsdóttur konu hans og heimfært er til 1. febr.

1369 í ísl. Fornbréfasafni III, 250—251 mun vera 30 árum yngra

eða frá 1399, eins og afskriptin i bréfabókum Brynjólfs biskups

telur, en afskript Jóns Magnússonar (bróður Arna) sem bréfið er

prentað eptir röng að pessu leyti. Ef 1369 væri rétt og Guðrún
pá gipt Snorra, hefðu pau að minnsta kosti verið á sjötugsaldri

eða um sjötugt 1410, og óliklegt, að Guðrún hefði pá gipzt svo

gömul. Torfi Koðransson faðir Snorra deyr 1394 og Snorra er

ekki getið fyr en i Vilkinsmáldaga 1397, pegar 1369 er sleppt.

En pað sem tekur af allan váfa í pessu efni er, að Guðrún er

enn á lifi á Ökrum 17. janúar 1436, og vottar pá um gjöf Arna
biskups Ólafssonar til Helga Guðinasonar (Fbrs. IV, 555), Hefði

hún pá átt að vera á tiræðisaldri að minnsta kosti, væri hún
gipt Snorra fyrir 1369. Helgi Styrsson bróðir hennar hefur og

verið roskinn maður, en ekki garaall um 1420, og líklega ekki

fæddur siðar en um 1370, en pó sjálfsagt yngri en Guðrún, er

niun fædd um 1360—1370. Styr sonur hennar og Snorra er

kvæntur 1416. Eg hygg pvi vafalaust, eptir pessum rökum, að
hið íyrnefnda bréf sé frá 1399 en ekki 1369. Um afkoraendur
Snorra og Guðrúnar sjá II, 548—550, en sumt af pvi, sem par er

talið eru gelgátur (eptir Jósafat Jónasson) og meðal annars pað,

að Porgeir faðir Halldórs sýslumanns hafi verið sonarson
Snorra (sbr. III, 16—17).
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1430, þá hann fyrst fri tók, en árin þar eptir ásakaði enska

fyrir yfirgang og ránskap. Hann hygg eg hafa haldið bæði

Rangár- og Árnesþing, þó ei allar þessar sj'slur undir eins.

Helgi Styrsson er tyrst nefndur í hyllingarbréíi íslendinga til

Eiríks konungs at Poramern á Pingvelli 1. júlí 1419 (Fbrs. IV, 269).

í bréfi 11. apríl 1420, er hann kallaður ))sýslumann i Vestmann-

eyjum«, og loíuðu þá sex enskir kaupmenn, er höfðu haft par

vetursetu og verzlad þar og reist hús í óleyfi, aö koma til næsta

alþingis og hlýða þar góðra manna umdæmi (Fbrs IV, 275—276).

Sama ár 1. júlí á alþingi er hann ásamt Porsteini Helmingssyni

neíndur hirðstjóri i bréfi þvi, er alþingi þá ritar Eiriki konungi um
erindi Hannesar Pálssonar og Porleifs Arnasonar (Fbrs. IV, 281).

15. ágúst s. á. (1420) er Helgi og nefndur hirðstjóri sunnan og

austan á íslandi í bréfi gerðu í Brautarholti um samtal Hann-

esar Pálssonar og húsfrú Guðríðar Ingimundardóttur (Fbrs. IV,

284—285). Hve lengi Helgi hefur hatt hirðstjórnina á hendi verð-

ur ekki séð, en ekki er hann nefndur hirðstjóri i máldaga Jóns

biskups Gerrekssonar fyrir Krosskirkju i Landej'jum 1430 (Fbrs.

IV, 423). Býr Helgi þá á Krossi og virðist þá hata verið þar

all-lengi. Hvenær hann hafi andazt er óvíst. Kona hans var

Sigríður Porsteinsdóttir og fastnaði hann hana á Viðimýri í Skaga-

firdi raeð samþykki Páls bróður hennar, en hvenær það haíi

veriö, sést ekki, því að þessara giptumála er að eins getið í dómi

nokkrum um Kross í Landeyjura frá því um 1460, þar sem úr-

skurðað er, að jörðin Kross skuli vera æfinleg eign Teits sonar

Helga (Fbrs. V, 223—224). Jósafat Jónasson heíur gizkað á (Aths.

í registri við V. B. Fornbrs. bls. 911), að SigríÖur kona Helga

Styrssonar hafi verið dóttir Porsteins lögmanns Eyjólfssonar og

systir Arnfinns hirðstjóra, en um það verður ekkert sagt með
vissu. Son Páls Porsteinssonar bróður hennar heíur verið Por-

steinn lögsagnari (sjá síðar). Son Helga og Sigríðar er:

1. Teitur, bjó fyrst á Krossi (sbr. Fbrs. V, 223—224), en seldi

síðar jörðina Birni Porleifssyni (sbr. Fbrs. VI, 621). Synir hans:

a. Narfi, vareinn i Krossreið 1471, þá er Magnús Jónsson var

veginn, og lýsti Narfi vígi hans á hendur sér (Fbrs. V, 640).

b. Helgi er vottur við bréf gert á Reyðarvatni 12. júní 1475

(Fbrs, V, 790—792) og 23. október s. á. nefndi Erlendur

sýslumaður dóm á Kirkjulæk um mál Helga og Porleifs

Björnssonar og dæmdi Helga jörðina Efridal undir Eyja-

fjöllum til írjáls forræðis. Helgi er og einn dómsmanna í

dómi Eyjólfs lögmanns Einarssonar útnefndum á Hlíðar-

enda 29. október 1481 (Fbrs. VI, 413-415).

c. Páll Iðgréttumaður í Arnesþingi (sjá þar) hefur annað-

hvort verið son Teits Helgasonar eða frændi hans, son

Teits Pálssonar Porsteinssonar (sjá hér siðar).
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Undir bónda nafni getur þessara í Vilkins biskups

máldaga.

Við Býjaskerjakirkjumáldaga 1397 Andrésar bónda. Það

mun hafa verið annaðhvort Andrés Gislason hirðstjóri yfir

^4 lands 1357—1359, og aptur 1366 yfir hálfu landi og 1367

—1368, drukknaði 1378, eða Andrés Sveinsson hirðstjóri

1372 optast til 1387 yfir meiru og minna af íslandi. Báðir

Andrésar höfðu sýslur þar syðra^).

Við Útskálakirkju Bjarna bónda Guttormssonar').

— Bræðratungukirkju Björns bónda, máske Klofa-

Björns.

— Hvalsness- og Útskálakirkju Björns bónda Ólafs-

sonar'), máske sama.

— Stokkseyrarkirkju Jóns bónda Jónssonar.

— Kaidaðarneskirkju Jóns bónda, máske sama.

— Strandarkirkju í Selvogi ívars bónda, máske hirð-

stjóra*).

1) Ákvörðunin um hirðstjórnarár peirra nafnaDna er óná-

kvæm hér hjá Boga. Pað veröur að teljast mjög hæpið, að

annarhvor þeirra sé sá Andrés bóndi, sem nefndur er í Býjaskerja-

máldaga Vilkins 1397 (Fbrs. IV. 105) og pá dáinn tyrir nokkra.

En fremur væri pað pó Andrés Sveinsson, en Andrés Gíslason.

Andrés Magnússon, sem nefndur er í Kirkjuvogsmáldaga sama
ár (Fbrs. IV, 106), er pá á lifi, er máldaginn er samínn, og pvi

annar en Andrés á B^askerjum.

2) Bjarni Guttormsson á Útskálum (um miðja 14. öld) hefor

líklega verið bróðir Jóns lögmanns skráveifu og frú Unu Gntt-

ormsdóttur konu Ketils hirðstjóra Porlákssonar, en pau hafa

verið börn Guttorms lögmanns Bjarnasonar, og mun pað hafa

verið skylt Kolbeinsstaðamönnum.

3) Björn bóndi Ólafsson á Hvalsnesi dó 1388 (Gottskálks-

annáll), og er auðvitað allur annar maður en Björn bóndi í

Bræðratungu. Að sá Björn sé — Klofa Björn lögmaðar er óliklegt

En Björn bóndi á Hvalsnesi, er eflaust sá Björn Ólafsson, sem
kosinn er af leikmanna hendi á alpingi 1358 með Ívari Vigtússyní

Hólm til að semja um kirkjumál við »visitatores« Eyjólf prest

Brandsson og bróður Eystein Ásgrímsson (Safn til sögu Isl.

n, 72).

4) P. e. ívar Vigfússon Hólmur hirðstjóri (f 1371) Fbrs. IV,

100—101.
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Við Hjallakirkju Nikulásar bónda^).

— Úlíljótsvatnskirkju Nikulásar bónda, máske sama-).

— Kirkjubólskirkju á Suðurnesjum Ólafs bónda^).

— Skarðskirkju á Landi Sæmundar bónda, máske
Eiríkssonar*).

— Gnúpakirkju í Ölfusi Þórhalls bónda^).

— Teigskirkju í Fljótshlíð Sölmundar bónda'').

Sölmundur bóndi var faðir Hallberu, sem Erlendur

Narfason frá Kolbeinsstöðum átti. Bæði Sölmundur og Er-

lendur Narfason hafa haft sýslur, Sölmundur fyrir, um og eptir

1400 i Rangárþingi fram um 1420, en Erlendur Narfason

um 1440 og þar eptir. Ei er víst, að þeir hali haft alla

sýsiuna eða i sífellu'). Nokkrir af áður töldum bændum

1) Sbr. Fbrs. IV, 97. í raáldaga Toríastaöakirkju i Ölfusi

(nú i Grafningi), er og Nikulásar getid (Fbrs. IV, 93), en hann er

ekkí nefndur »bóndi«.

2) Fbrs. IV, 93.

3) Pessi Ólafur bóndi á Hvalsnesi mun vera Ólafur Bjarn-

arson hirðstjóri (f 1354).

4) Sæmundur þessi heíur verið af ætt Oddaverja. Dætur
hans voru Guðrún, er átli Jón Óteigsson (Fbrs. IV, 310—311).

Pórdis og Ingibjörg (sbr. ísl. Arlíöaskrár, bls. 259).

5) Fbrs. IV, 96. Kona Pórhalls hét Gudriður.

6) Sölmundnr hefur verið talinn son Guðmundar Porgeirs-

sonar, sem getíð er í máldaga Teigskirkju (Fbrs. IV, 78). Sðl-

mnndur og Puriður kona hans bua i Teigi 1397, pá er Vilkins-

máldagi er gerður. í bréfi frá 1518 (Fbrs. VIII, 674) er talin ætt

frá Sölmundi Tafssyni (í Hitardal?) og dóttir hans talin Hall-

bera móðir Einars föður Erlends. Líklega er hér um aðra Hall-

beru Sölmundardóttur að ræða en Hallberu i Teigi, þótt nafnið

sé fágætt. Hver veit nema Sölmundur Tafsson sé=Sðlmundur
í Teigi? Að hann hafi verið Guðmundsson eru ekki beinar

sannanir fyrir eptir Teigskirkjumáldaganum frá 1397.

7) Engar heimildir eru íyrir pvi, að Sölmundur eða Er-

lendur tengdason hans hafi haft sýslu i Rangárpingi. Erlendur

bjó i Teigi eptir Sölmund tengdafðður sinn. Hann kemur fyrst

við bréf 1439 (Fbrs. IV, 585—586), og er á lifi 1458. (Fbrs. V, 176)

en mun hafa. andazt skömmu siðar. Son hans og Haliberu, ann-

ar en Erlendur sýslumaður (sjá hér siðar) var Sölmundur, er var

i visitasiuferð Sveins biskups Péturssonar um Vestfjörðu 1473,

og er hans getið í Vatnsfirði 28. ágúst pað ár (Fbrs. V, 714).



385

hafa máske haft syðra eða eystra sýslur um hrið, en íleiri

þeirra munu verið hafa lögréttumenn og fyrirtaks bændur.

Heigri Óiafsson
meinast sonur Ólafs hirðstjóra og lógmanns 1364 Péturs-

sonar lögmanns 1331 Halldórssopar^). Helgi bjó fyrst á

Keldum og fékk Akra-Kristinar Þorsteinsdóttur lögmanns

og hirðstjóra Ólafssonar. Þeirra börn: Þorsteinn á Reyni

og Eiríkur á Keldum^). (Síðar átti Akra-Kristín Torfa

hirðstjóra og riddara Arason, sem dó í Noregi 1458, varð

riddari 1448, hirðstjóri 1450 í 6 ár, þeirra börn: Málfríður,

sem giptist Finnboga lögmanni 1467 og Guðrún). Helgi

flutti seinna að Ökrum og varð lögmaður eptir 1436, en

mun hafa dáið um 1452 eða 1453^). Rangár- og Skaptár-

þing meina eg hann haíi haldið um hríð nálægt 1430, þó

er ei þar fyrir full vissa. Kristin varð gömul og bjó á

Ökrum eptir báða menn sina.

Eriendur Eriendsson.

Faðir: Erlendur Naríason, er fyr bjó á Kolbeinsstöð-

'um. Naríi var Vigfússon Ketilssonar*) hirð-

stjóra Þorlákssonar.

1) Þetta er skökk ætttærsla. Helgi sá, sem hér er um að

ræða raaður Ákra-Kristinar var Helgi Guðnason lögmaður, syst-

ursonur Arna biskups milda Olafssonar, en um ætterni hans

er að öðru leyti ókunnugt. En faðir Þorsteins lögmanns tengda-

föður hans mun hafa verið Ólafur 1 Gnúpufelli son Péturs lög-

manns Halldórssonar (sbr. H, 483), sem liklega er sami maður
og Olafur Pétursson hirðstjóri (um 1363), sem aldrei mun hafa

verið lögmaður. Ólafur Pétursson i Gnúpufelli andaðist 1410.

2) Eirikur var son Þorsteins, en ekki bróðir hans. Þorsteinn

var fyrsti maður Ragnheiðar Eiríksdóttur frá Skarði Krákssonar.

3) Helgi mun ekki hafa búið á Ökrum, en Kristin fluttist

þangað, er hún giptist Torfa og lifði lengi eptir hann ekkja.

Helgi lögmaður Guðnason er dáinn fyrir 7. mai 1445. Sjá um
hann: Lögsögumannatal og lögmanna: Safn til s. ísl. U, 84—85.

Að Helgi lögmaður hafí haft sýsluvöld i Rangárpingi er alls ekki

ósennilegt, pótt dómar hans par fínnist ekki.

4) Petta er skökk ættfærsla. Vigíús faðir Narfa á Kolbeins-

slöðum var Flosason, en mun hafa verið kvæntur dóttur Ketils
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Módir: Hallbera Sölmundardóttir, sem sagt er að haíi

erft eptir foreldra sína og aðra ættmenn, allar

bændaeignir í Fljótshlíð. Hennar móðir var

Þuríður. Þau Sölmundur og Þuríður liíðu 1397

á Teígi í Fljótshlíð.

Kona: Guðriður á Möðruvöllum dóttir Þorvarðar

Loptssonar ríka (sjá Vaðlaþing).

Börn: A. Þorvarður lógmaður (sjá Árnessýslu).

B. Vigfús hirðstjóri 1507 (sjá síðar).

C. Hólmfríður átti fyr Einar son Eyjólfs lög-

manns Einarssonar (sjá Skaptafellssýslu),

en síðar Jón sýslumann Hallsson (sjá síðar).

Síra Jón Egilsson telur enn börn Erlends

og Guðríðar:

D. Jón. Hans dóttir:

1. Guðlaug móðir Gísla sýslumanns í Mið-

felli (sjá Árnessýslu).

E. Narfi. Hans börn:

1. Guðmundur.

2. Erlendur.

3. Jón. Þeirra afkomendur allt fátækt fólk.

Eg meina þeir hafi verið launsynir Er-

lends^), því ei getur þeirra í arfaskiptum').

hirðstjóra. Hefur framætt Vigfúsar verið hér áöur talin, eptir

þvi sem telja má fullvist, i beinan karllegg írá Erlendi lögmanni

sterka.

1) Peir Jón og Narfi munu haía verid skilgetnir synir Er-

lends sýslumanns, þvi að það sannar ekkert, pótl þeirra sé ekki

getið i arfaþrætum peirra Porvarðs og Vigfúsar vid Grim Pálsson.

Narfi hafðí um tima sýslumannsumboð i Rangárþingi fyrir Vig-

fús bróður sinn (sjá siðar). Erlendur son Naría bjóá Kirkjulandi

i Landeyjum, en Jón og Guðmundur bræður hans drukknuðu á

Eyjarvaði (í Þjórsá) á dögum Ögmundar biskups (Biskupaannál-

ar Jóns Egilssonai : Safn I, 80). Salbjörg er og enn í ættatðlum

talin dóttir Narfa Erlendssonar og hafí átt Eyjólt nokkurn,
þeirra son Narfi, og börn Narfa : Guðmundur, Gunnlaugur, Vigdís,

JÓD. Frá þessu fólki verða ekki ættir raktar.

2) Arfaskipti eptír Erlend sýslumann eða Guðriði konu hans,

sem lifði lengur en hann, eru mér ókunn.
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Erlendur var ungur sveinn í Skálholti á dögum Gott-

sveins biskups, en þá var þar prestur Sveinn spaki Pét-

ursson. Hér um 1444 skyldi síra Sveinn um veturinn

embætta á Torfastöðum og kvaddi Erlend til ferðar með

sér, sem svein sinn. En þá þeir komu í hólana fyrir

sunnan Hrosshaga brast á forráðsveður, svo þeir villtust

og því næst lögðust fyrir. Erlendur var þá lítt harðnaður

og tók að kala. Prestur þæfði hann tii hita. Erlendur

kvaðst aldrei komast þaðan með lífi. Prestur bað hann

bera sig vel, wþví gott kemur hér á eptir og verður okkar

önnur æfi, þá eg er orðinn biskup í Skálholti, en þú fær

dóttur Porvarðar ríka á Möðruvöllum og húsfrú Margrétar*.

Erlendur mælti: ))Það má vel ske, að þér verðið biskup

í Skálholti, en það aldrei, að eg fái svo ríka og vel borna

konu, svo fátækur sem eg er hjá henni((. »Efa þú aldrei

guðs miskun(( sagði prestur, ))því svo mun verða sem eg

segi og það til nierkis, þá þú ríður til kaupa, mun
koma slík helliskúr, að menn munu varla þykjast muna
slíka((. Að morgni létti upp hríðinni og fóru þeir til

Torfastaða. (Það var á orði, að Sveinn skildi hrafnamál

eða hann hefði sagnaranda í hrafnslíki, segir síra Jón

Egilsson)^).

Erlendur mannaðist vel og gerðisl umboðsmaður í

Rangárþingi nálægt 1450. Hygg eg, að hann hafi alger-

lega fengið Rangárþing næst eptir Helga lögmann Ólafsson

um 1453 eða miklu fyr, því Helgi lögmaður mun þar haía

sleppt sýslu um 1440^). 1459 lét Erlendur dóm ganga.

1) Biskupaannálar: Safn til s. ísl. I, 37—38, sem frásögn

þessi um Svein biskup og Erlend er tekin eptir. Erlendur er

liklega fæddur um 1430 eða litlu fyr.

2) Erlendur mun ekki hafa tekiö sýslu i Rangárþingi íyr

en eptir að hann kvæntist 1460. Dómur hans frá 1459, er Bogi

getur um, þekkist nú ekki og mun ártalið skakkt (ef til vill í

staðinn fyrir 1479). Hinn fyrsti dómur Erlends sýslumanns, sem
nú er kunnur, er Krossreiöardómur í Lambey og á Keldum 9.

og 10. september 1471 (Fbrs. V, 636—642). 25. janúar 1472 dæmir
hann á Hliðarenda um Eyjólf lázara Gunnarsson, er var einn í

Krossreið (Fbrs. V, 655—656). Dómur hans í Skarði á Landi 25.

júni 1475 er vafasamur (Fbrs. V, 794—795).
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sem getid er. 1460 giptist hann á Möðruvöllum og tjáist

rætzt hafa spá Sveins spaka. 1471 (alii 1473, Björn á

Skarðsá 1480) var ránið á Krossi 1 Landeyjum. Um það

lét Erlendur dóm ganga ásamt um víg Magnúsar og á-

komu Ragnheiðar konu hans. 1475 lét Erlendur dóm
ganga að Kirkjulæk í Fljótshh'ð á tveggja postula messu

um Efradal undir EyjaQöIlum frá Þorleifi Björnssyni á

Reykhólum til Helga Teitssonar^), annan að Fíflholtum i

Landeyjum mánudag fyrir allra heilagra messu um Kolla-

bæ í Fljótshlíð^). Dæmdist hann Þorleifi frá Guðmundi
Eiríkssyni. 1481 tildæmdist Erlendi Lágafell í Ytri-Land-

eyjum af Eiríki Jónssyni^). 1482 seldi Erlendur Hrossa-

tungu til Hafurs^). 1494 þá Möðruvallamálin hófust lifði

Erlendur. 1492 gekk dómur um vigsbætur af Ormi

Jónssyni 27 hndr. eptir Sigurð Þorsteinsson í Fljótshlíð;

hafði hann verið saklans veginn. Þessi Ormur Jónsson

lét og dóm ganga 1492 á Egilsstöðum með tólf mönnum
um vígsbætur, nefnist hann þar kongsumboðsmaður i Múla-

þingi^). Erlendur hafði að veitingu meðan lifði Mörk og

1) Fbrs. V, 802—804.

2) Fbrs. V, 805—806.

3) Fbrs. VI, 413—415. 20. mai 1482 á Porkelshóli var Er-

lendi ásamt Páli Brandssyni dæmt umboð Orms Bjarnasonar

(Fbrs. VI, 436—438).

4) Petta kaupbréf Erlends og Hafurs Ólafssonar er gert i

Odda 14. júní 1483 (Fbrs. VI, 487-488). Hinn 7. febrúar 1491 á

Möðruvöllum selur Erlendur með samþykki Guðriöar konu sinnar

Arna Einarssyni jörðina Kambfell íyrir 30 hundruö (Fbrs. VI,

738—739), 2. október 1494 á Kolbeinsstöðum selur Erlendur

klaustrinu á Helgafelli jörðina Hraunholt í Hnappadal (Fbrs.

VII, i24). 2. marz 1495 á Strönd í Selvogi selur Erlendur og Guð-

riöur kona hans Erlendi Jónssyni jörðina Bakka á Kjalarnesi

fyrir Lágafell i Landeyjum (Fbrs. VII, 252—253). Skömmu siðar

mun Erlendur hata dáið. Virðist hann vera á lifi i júní 1495

(sbr. Fbrs. VII, 265—268, 273—274), en hefur liklega dáiö seint á

pví ári.

5) Pessir tveir dómar Orms, er Bogi gelur um, eru einn og

sami dómur útnetndur á Egiisstöðum í Fljótsdalshjeraði, en ár-

tærður til U22 i ísl. Fornbréfasafni IV, 297—298. Hefur Bogi
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Merkureignir, cn þar eptir Vigfús son hans til 1522. Eptir

1495 hygg eg Erlendur hafi dáið, og þangað til haldið

sýsluna.

Torfi Jónsson

í Klofa (sjá um hann við Arnessýslu). Hann mun hafa

tekið Árnessþing nálægt 1480, Dalasýslu ásaml 1497 og

liklega haft fyrir sér aðra atskript með ártalinu 1492, og er ekki

3udvelt ad segja, hvort réttara er. Tölurnar XX ogXC(20og90)
má raislesa á vixl. Ormur Jónsson er í Árnesþingi (eða Rangár-

þingi) um og eptir 1490, og hann er einmitt fyrstur votta við

kaupbréf Erlends 2. raarz 1495 á Strönd i Selvogi, sem íyr var

geti,d. Hann er og eí til vill sami raadur og sá Ormur Jónsson,

sem er einn dómsraanna i dórai Þorvarðs lögmanns Erlends-

sonar á Borg í Grimsnesi 22. mai 1504 (Fbrs. VII. 692—694). Að
hann sé sami maður og Ormur Jónsson Asgeirssonar sýslumaður

í Pórsnesþingi (sbr. III, 18—19) getur ef til vill verið. Ormur
sýslumaður átti í skærum vid Stefán biskup 1492 (Fbr. VIII, 10.1

—108), og er svo ad sjá, sem hann hafi pá haft sýsluvöld ogjafn-

vel átt heima i grend viö Skálholt. Er ekki ómögulegt, að hann
hafi um það le^'ti haft t. d. sýslu í Árnesþingi. En hver sá Orm-
ur Jónsson var, er sýslu hafði í Múlaþingi og dæmdi þar Egils-

staðadóm 1422, sé þaö ártal rétt, vita raenn ekki. Til skýringar

viö III, 19 skal þess getið, að eg hef fundið í fornum brétum, aö

Sigurður son Orms sýslumanns hefur átt Guðrúnu Eyjólfsdóttur,

og hefur hún verið dóttir Eyjólfs á Hjalla og Ásdisar systur Ög-

mundar biskups.

ÞoFBteinn Pálsson
var umboðsmaður Erlends sýslumanns Erlendssonar í Rangár-

þingi 1476, og lætur þá dóm ganga i umboði hans 25. júni það

ár i Skarði á Landi, ura Pjórsártungur railli Tungnár og Sprengi-

sands. Er það hinn nafnkunni Veiðivatnadómur, og er skýrt

nákvæmlega frá sögu þessa dóras i ísl. Fornbréfas. VI, 79—83.

Porsteinn Pálsson hefur verið mikilsháttar lögréttumaður og er

fyrstur dómsraanna í Hliðarendadórai Erlends sýslumanns 25.

janúar 1472 (Fbrs. V, 655—656). Hann er og einn dómsmanna í

Kirkjulækjardómi Erlends sýslumanns 23. október 1475 (Fbrs.

V, 802—804). Enn er Porsteinn Iðgréttumaður einn dómsmanna
i Hliðarendadómi Ej'jólfs lögmanns Einarssonar 29, október 1481

(Fbrs. VI, 413—415). Eg tel mjög sennilegt og enda nieö öllu

víst, að Porsteinn þessi sé son Páls Porsteinssonar, bróður Sig-

riðar, er Helgi Styrsson á Krossi átti (sjá hér áöur), og styðst

það raeðal annars við það, að bróðir hans hefur verið sá Teitur

Pálsson lógréttumaður, er ásamt Porsteíni er einn dómsmanna i
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þá sleppt henni, en tekið Rangárþing eptir Erlend, nálægt

1498. Arness- og Rangárþing mun hann hafa haldíð til

sins dauða 1503 (aHi 1502)^).

Vigfús Erlendsson.

Faðir: Erlendur sýslumaður Erlendsson (sjá hér á

undan).

Móðir: Guðríður Þorvarðsdóttir.

Kona: Guðrún dóttir Páls á Skarði, sem veginn var á

Öndverðareyri 1498 (sjá Dalasýslu). (Guðrún

hefur ekki verið dóttir Solveigar Björnsdóttur,

heldur fyrri konu barn Páls, máske með Akra-

Guðnýju, sem líklegt sýnist, að Páll haíi áður

átt og hún hafi verið dáin fyrir 1480, áður en

Páll giptist Solveigu^).

Börn: A. Páll á Hlíðarenda (sjá síðar),

B. Anna átti mörg börn í frilhilífi raeð Hjalta

MagnússynijáðurPáUlögmaðurbróðir hennar

vildi samþykkja þeirra giptingu, þaraf voru:

1. Magnús átti fyrst^) Þórunni dóttur séra

hinum fyrnefnda dómi Eyjólfs lögmanns 1481. En son þessa

Teits (eöa Tcits Helgasonar á Krossi) hefur veriö Páll lögréttu-

maður í Árnesþingi (sjá þar). En son Porsteins Pálssonar hefur

verið Teitur prestur Porsteinsson í Hrepphólum (f c. 1530), sbr.

Fbrs. IX, 605—606, erkemur við bréf í Steinsholti 1 Eystrihrepp 31.

október 1502 (Fbrs. VII, 620—622). Par í Eystrihrepp mun og Páll

lögréttumaöurTeitsson hafa veriö, og virðist allt benda á, að þeir

Krossverjar, aíkomendur og skyldmenni Teits Helgasonar Styrs-

sonar, hafi flutzt i Eystrihrepp, enda eru miklar likur fyrir þvi, að

það fólk haíi verið náskylt og nátengt Jóni Magnússyni (eldra) á
Núpi, og hefur þess verið áður getið við Árnesþing bls. 238—239.

1) Torfi hefur dáið síðla árs 1504, fremur en eptir nýár

1505. (Sjá Árnessýslu' bls. 233). Hvenær hann hafi fyrst tekiö

Rangárþing er óvist Getur vel verið, að hann hafi þegar

tekið sýsluna að Erlendi látnum um 1496, en hait þar umboðsmann
ineðan hann hélt Dalasýslu. Sjá nánar um Torfa við Árnessýslu

bls. 229—233.

2) Sjá um þetta II, 567—568 n. m., sbr. eínnig II, 560.

3) Talið er í sumum ættatölum, að Magnús hafi verið þri-

kvæntur og fyrsta kona hans Valgerður dóttir Ólats Björnssonar í

Martcinstungu, en það mun skakktog getur ekki staðizt ttmans vegna.
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Björns Gíslasonar í Saurbæ (bróður

Árna Gíslasonar); börn:

a. Páll á Heylæk^).

1) Páll átti stjúpdóttur sina Pórunni Einarsdóttur Grims-
sonar Porleiíssonar á Mödruvöliura; þ. b.:

1. Hjalti i Teigi átti fyr Dómhildi Ormsdóttur sýslumanns i

Eyjum Vigfússonar; þ. b.:

a. Pórunn (sbr. bls. 51 hér aö framan).

S. k. Hjalta Elin Eiriksdóttir lögréttumanns á Búlandi
Sigvaldasonar; þ. b.

:

b. Jón prestur i Saurbæ i Eyjafirdi (f. 1643, f 1705) átti Helgu

Jónsdóttur; þ. b.:

aa. Hjalti prestur i Saurbæ (f 1707) átti Önnu Björnsdóttur

sýslumanns á Esphóli Pálssonar; bl.:

bb. Jón haföi fengið veitingarbréf fyrir Barði i Fljótum, en

hann dó i stórubólu, átti Elínu Björnsdóttur, systur

Önnu; bl.

cc. Elin fyrri kona sira Jóns Einarssonar greipaglennis

á Skinnastöðum; þ. b.:

aaa. Einar prestur á Skinnastöðum átti Guðrúnu Björns-

dóttur sýslumanns á Bustarfelli Péturssonar og
mörg börn (sjá Múlaþing).

dd. Pórunn átti sira Porgrím Jónsson á Hálsi i Fnjóska-

dal (t 1739); þ. b.:

aaa. Jón prestur á Hálsi (f 19. nóv. 1798) átti Katrinu

Hallgrimsdóttur, íððursystur sira Sigurðar Árna-

sonar á Hálsi og mörg börn, Eitt þeirra var

Pórunn kona sira Gunnars Hallgrimssonar í Lauf-

ási, móðir sira Gunnars, er þar var siðar (f 1853).

bbb. Hjalti prestur i Nesi i Aðalreykjadal (f 1754) álti

Ingibjörgu Porsteinsdóttur frá Hallgilsstöðum i

Fnjóskadal Guðmundssonar, þ. b.: Þorsteinn á

Krossi i Bárðardal og Porgrímur.

ccc. Ragnheiður átti sira Ólaf Brynjólísson i Kirkjubæ
í Tungu, þeirra börn: Brynjólfur prestur í Stöð»

Sigriður s. k. Péturs sýslumanns Porsteinssonar

(sjá Múlaþing), Ragnheiðnr kona sira Erlends

Guðmundssonar í Stöð, Pórunn s. k. síra Gísla

Sigurðssonar i Heydölum, Helga og Ingibjörg, er

átti Ingimund Jónsson i Garði i Ólafsfirði og var

þeirra son Ólafur stúdent á Torfalæk.

ee. Helga átti Jón Jónsson á Æsustððum; þ. b.:

aaa. Hjalti á Gilsá átti Ingibjörgu Halldórsdóttur, þ. b.:

Helga átti Benedikt Sigurösson (sbr III, 239).

bbb. Gunnlaugur.
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b. Erlendur.

ccc. Páll. Dóltir hans, segir Guðtnundur í Melgerði,

aö hafi verid Helga, er átli Bjarna Jónsson i

Lundi i Fnjóskadal. Eitt barna þeirra Páll faðir

Helgu, er átti sira Björn Jónsson á ReynivöUum

(t 1867). [Sumir telja, aö faöir Helgu konu Bjarna

i Lundi hafi veriö Páll son Hjalta Jónssonar á

Gilsá, en Guöraundur í Melgeröi má vita bad beturl.
ff. Páll.

gg. Gunnlaugur, voru báðir skólagengnir, eru skrifaðir i

stúdentatölu viö háskólann 28. nóvember 1704, en

önduðust i stórubólu 1707, ókv., bl. Hafði Páll pá
fengið veitingu fyrir Höskuldsstöðum.

Allir fjórir synir síra Jóns Hjaltasonar önduðust 1

þeirri drepsótt, barnlausir. Sira Jón terðaðist sumarið

1705 suður að Teigi i Fljótshlíð, því að hann átti þá
jðrð, veiktist hann þar og andaöist í sama rúmi, sem
hann var fæddur í.

c. Dómhildur átti sira Porstein Gunnlaugsson, er siðast hélt

Pingeyraklaustur (f 1G86); p. b.:

aa. Hjalti prófastur i Vatnsfirði (ý 17 jan. 1752) átti Sig-

riði Porsteinsdóttur prófasts á Völlum i Svaríaðardal

Illhugasonar, p. b.

;

aaa. Eiin átti Markús sýslumann Bergsson í Ögri (sjá

ísaíjarðarsýslu).

bbb. Steinvör átti sira Gisla Hannesson á Stað í Grunna-

vík og börn:

ccc. Guðrún tvígipt. Launson hennar með Einari

Jónssyni i Reykjarfirði var Porbergur prestur á

Eyri i Skutulsfirði íaðir Hjalta prests á Kirkju-

bóli, föður sira Ólafs á Breiðabólsstað i Vestur

hópi, föður Bergs Thorbergs amtmanns. Er
mikill ættbálkur frá sira Porbergi Einarssynr

kominn.

Annað launbarn Guðrúnar Hjaltadóttur með
Ólafi Árnasyni sýslumanni i Haga var Siguröur

klausturhaldari i Kirkjuhæ (sbr. H, 136).

ddd. Halldóra átti síra Pórð Guðmundsson a Grcnj-

aðarstað (f 1741). Um börn peirra sjá Guðfræð-

ingatal mitt bls. 286—288.

bb. Eiríkur próíastur í Saurbæ 1 Eyjafiröi (f 8. nóv. 1738)

átli tíelgu Bjðrnsdóttur prests Skúlasonar og Sigriðar

Porgilsdóttur frá Brimilsvöllum. Sjá um börn peirra

og afkomendur IH, 159—161.

cc. Helga átti Pál Erasmusson prests i Hrepphólum Pals-

sonar; p. b.:
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c. Þórður, laungetinn*).

aaa. Pórunn átti Sigurð Jónsson austur í Skógum.
bbb. Guðrún átti Bjarna ívarsson vestra og börn:
ccc. Katrín.

ddd. Helga.

eee. Járngerður [um börn Páls og Helgu er annars
nokkuð óvíst, og ekki áreiðanlegt, að þau séu hér
rétt talin. Ó. Snókdalin telur og dóttur Páls og
Helgu Guðlaugu, er átt hafi Guðmund í Miðfelli

í Ytrihrepp. Sá Guðmundur var Eyvindsson, en
kona hans hét Guðlaug Jónsdóttir, og eru frá

þeim bændaættir i Árnessýslu. Annar Guðmund-
ur Jónsson bjó í Miðfelli um sama leyti og nafni
hans, og var kona hans Guðlaug Erasmusdóttir
prests i Hrepphólum, systir Páls. Mun rugling-
urinn í ættatölunum stafa af þessum veozlum
Guömundar Jónssonar i Miðfelli við Pál Eras-
mussonj.

dd. Porbergur skáld á Porgeirsfelli i Staðarsveit, átti Hall-
dísi Hákonardóttur (II. 670) bl.

ee. Jón prestur í Hvammi i Laxárdal (ý 1707) átti Guð-
rúnu Tómasdóttur, bl.

ÍT. Guðrún átti fyr Pétur Björnsson, peirra dætur:
aaa. Porgerður.

bbb. Sigriður.

ccc. Olöf. S, m. Guðrúnar Halldór Guðmundsson
Steindórssonar (III, 117); bl.

gg. Erlendur var umboðsmaður konungsjarða á Barða-
strönd. Son hans:

aaa. Porsteinn. Börn hans Dýrfinna, er áíti Porleif
Pétursson á Haukabrekku og Erlendur, er átti

Helgu Jónsdóttur i Rauðseyjum Jónssonar,
hh, Porkell, lærði í skóla, sigldi, kom aptur, dó bl,

ii. Helga yngri.

d, Páll gekk i Skálholtsskóla, dó ungur 1655, áður en hann
útskrifaðist (Bisks. II, 394). Par (i Bisks, II, 394) er enn
talinn son Hjalta og s. k. hans Elínar Bjðrn i Teigi, en
það staíar beinlínis aí mislestri á handritinu, eins og sést
af frumritinu (ættatölubók síra Jóns á Lambavatni) sem
er í minni eign. í ættatölu undan EyjafjöIIum (eptir Jón
Sigurðsson i Steinum), er son Hjalta Pálssonar, sem par
er kallaður Kola-Hjalti á Rauðafelli, enn fremur talinn Jón
faðir Brands föður Magnúsar á Rauðafelli, sem ættir eru

1) Pórður átti Guðlaugu dóttur Erasrausar próíasts ViUads-
sonar á Breiðabólsstad.

26
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Síðan átti Magnús Þuríði^) dóttur

Magnúsar Arnasonar í Stóradal. Hana

frá komnar par eystra, en sú ættfærsla er ekki ábyggileg,

og pvi ekki tekin hér til greina, enda mun tiér vera ura

annan Hjalta að ræða, p. e. Hjalta á Raufarfelli son Jóns

prests Stefánssonar i Kálfholti (sjá hér siöar). Hjalti í

Teigi drukknaöi 1650.

Björn Pálsson i Teigi átti Elinu dóttur sira • Jóns Sigurðs-

sonar á Breiðabólsstað i Fljótshliö; p. b.

:

a. Jón átti Solveigu Guömundsdóttur prests i Fljótshliðar-

pingura Guðmundssonar.
b. Hjalti átti Ragnhildi Hallsdóttur harða í Möðrufelli Bjarna-

sonar. Börn peirra eru falin I, 238. Son Steinunnar

Hjaltadóttur Arnbjörn (rangt: Arnbjörg). Hjalti son Pórð-

ar Magnússonar i Felli og Guðrúnar Hjaltadóttur Björns-

sonar var faðir Einars prests á Þóroddsstað (f 30. april

1827).

c. Páll lögréttumaður á Bjarnastöðum i Selvogi, var á liíi 172^,

76 ára, átti Guðrúnu Jónsdóttur frá Hróarsholti Loptssonar,

systur Porstéins í Hróarsholti, íunnar, er átti Gisla

Jónsson á Kröggólfsstöðum, og Randiðar, er átti sira Jón

Halldórsson á OlafsvöIIum. Börn Páls og Guðrúnar talin

Björn og Guðrún, er átti Bjarna Sigurðsson i Nesi i Sel-

vogi bróður Péturs s. st. [Hjá Snókdalin er Bjarni maður
Guðrúnar talinn ranglega Sigmundsson].

d. Ragnhildur átti Magnús son Einars digra lögréttumanns í

Njarðvík eystra Magnússonar i Njarðvik Porvarðssonar

Björnssonar skafins; p. b.:

aa. Prúður átti Porleif lögréttumann Eínarsson, bróður

ísleifs sýslumanns i Skaptafellssýslu og peirra bræðra,

p. b. : Porleifur og Sesselja, dóu ung.

e. Guðrún átti Jón Guðmundsson lögrétturaann á Rauðalæk

i Holtum bróður Solveigar, er átti Jón Björnsson bróður

Guðrúnar; p. b.:

aa. Grimur lögrettumaður á Reyðarva'ni átti Guðfinnu

ísleifsdóttur Pórðarsonar (sbr. II, 305); p. b.:

aaa. Elín átti fyr Porstein Korts^on í Árbæ (sjá af-

komendur peirra bls. 118 hér að framan), en

siðar Pórð i Árbæ Jónsson prest í Eyvindarhól-

um Oddssonar, bl.

bbb. Solveig s. k. síra Daða Guðraundssonar á Reyni,

p. b.: Ástriður tvigipt, Porbjörg, er átti Björn i

Eyvindarholti Magnússon prests i Stóradal Sveins-

sonar, Póra raiðkona Halldórs Jónssonar á Steins"

1) Hún hét Prúður.
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hafði áður átt Einar Grímsson í*or-

leifssonar; þeirra börn: Þórunn, Sol-

mýri, Guöfinna, Grímur, Daði og Guðni, er átti

ýms launbörn, eitt þeirra Steinunn, er átti fyr

Ara Höskuldsson frá Pverhamri og börn, en

siðar Árna Jónsson frá Klömbrum og börn.

bb. Björn.

cc. Guðriður.

dd. Elin.

t Ingunn átti Gisla Guðmundsson á Rauðalæk bróður Jóns;

p. d.:

aa. Guðrún átti Nikulás á Pverlæk Magnússon prests í

Kálfholti Pálssonar, p. b.

:

aaa. Ingibjörg átti Guðmund á Efri-Rauðalæk Bjarna-

son Ingimundssonar á Strönd i Selvogi Gríms-

sonar Einarssonar Grimssonar á Möðruvöllum
Porleiíssonar, p. b.:

X Nikulás kvæntist ekki.

X Páll í Holtsraúla átti fyr Ingunni Jónsdóttur i

Bolholti Þórarinssonar í Næfurholti Brynjólís-

sonar, peirra dóttir a) Guðrún s. k. Magnúsar
Sigurðssonar á Núpi i Fljótshlið, en siðar átti

Páll Katrínu Porsteinsdóttur í Ostvatnsholti

Helgasonar, og s. k. hans Elinar Hallvarðs-

dóttur, p. b.: b) Porsteinn á Vindási faðir Jóns
er par bjó einnig, og Katrínar konu Vigtúsar

Pálssonará Stóra-Hofi í Eystrihrepp; c) Eirik-

ur í Alfhólum; d) Guðfinna s. k. Einars Guð-
mundssonar i Stúfholti.

X Guðrún eldri átti Finn Porgilsson á Efri-

Rauðalæk, fððurbróður Jónsá Rauðnefsstöðum

þ. d.: Helga átti Pórð Ólafsson á Ketilsstððura

í Holtum.
X Guðrún yngri átti Eyjólf Jónsson í Áshól, p. d.:

Astriður átti Markús Þorvaldsson i Traust-

holtshólma.

X Þórunn átti Hákon Jónsson i Marteinstungu,
peirra son Gisli.

X Sigriður átti Magnús Porgilsson í Tungu á

RangárvöIIum, bróðurson Finns, p. b.:

a) Porgils í BjóluhjSIeigu, drukknaði í Rangá
1824, átti Ingileif Guðmundsdóttur, og börn:

b) Guðmundur i Gloru í Eystrihrepp átti

Valgerði Eiriksdóltur i Háholti Marteins-

sonar og börn.

26*
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veig ogGrímur(sjá Vaðlaþing). En með
þessum seinni manni var hennar son:

c) Krislín átti Stein í Króktúni Guðmundsson
frá Keldum Erlendssonar i Gunnarsholti

Þorsteinssonar Guðmundssonar á ReynifcUi

Jónssonar og 15 börn, þar á meðal: Torfi

söðlasmiður, Eirikur, Steinn í Bakkakoti

og Magnús.

d) Margrét átti Guömund Magnússon i Ketil-

húshaga og börn.

X Máltríöur átti Pál Guðnason í Moldartungu,

þ. b.: a) Guöni í Garðsauka, b) Halldóra, er

átti Runólf Kárason i Koliabæ, c) Guðrún s. k.

Lopts Bjarnasonar frá Víkingslæk, roóðir Lopts

á Kaldbak og d) Anna, er átti Þorkel á Hár-

laugsstöðum Arnórsson trá Seltosskoti Vigfús-

sonar, þ. b.: Gisli á Seli i Holtum, Arnór o. fl.

X Pórelfur.

^- Elin mun hafa dáið bL

bbb. Guðrún s.k. EiriksBjarnasonar i Kviarholti bróður

Guömundar á Rauðalæk; p. b.

:

X Nikulás átti dóttur Odds Eirikssonar i Ásum
í Eystrihrepp.

X Páll.

X Anna,

X Guðrún.

ccc. Porgerður f. k. Jóns Guðraundssonar í Köldukínn

og Saurbæ í Holtum, p. b.:

X Magnús i Holtsmúla. Hans dóttir Porgerðurátti

fyr Magnús Jónsson í Litla-Klofa, en siðar Eirik

Gíslason i Fellsmúla, og var son peirra Magnús

i Hlaðgerðarkoti, er átti Valgerði Ólafsdóttur

ekkju Höskulds Sverrissonar i Haga og mörg
börn. Laundóttir Porgerðar Magnúsdóttur

konu Eiriks með Jóni Ingvarssyni i FIagb}arn-

arholti hét Guðný. Pær mæðgur urðu báðar

úti i byl.

X Porgerður.

>c Hallbera.

ddd. Páll var á Pverlæk.

eee. Björn á Sámsstöðum. Synir hans tveir Jónar,

dóu bl.

fff. Ingunn f. k. Porsteins Helgasonar í Ostvatnsholti;

þ. b.:

X Guðmundur í Snjallsteinshófða átti Ingiriði
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d. Arni- á Heylæk, sem átti Solveigu

Eyjólfsdóttur og mörg börn (sjá síðar).

Finnsdóttur Pórdarsonar prests i Villingaholti

Porsteinssonar; þ. b.: Einar i Slúfholti, Finn-

ur i Snjailsteinshölða, Jón og Ingiriður, er

átti Árna Gislason á BrelcJíura.

X Magnús i Bjalla á Landi átti Guðrúnu Einars-

dóttur i Húsagarði Jónssonar; þ. b.: Einar á

Bjalla, Ingunn og Gunnlaugur.

X Kristin átti Eirik i Bolholti Jónsson s. st. Pór-

arinssonar og tjölda barna (Bolholtsætt)

:

Porsteinn i Kilhrauni, Magnús i Efra-Langholti,

Jón 1 Hörgsholti, Helgi á Sólheimum, Guð-
mundur sýsluskrifari, Ingibjörg kona Ingvars

Magnússonar i Skarði, Elín kona Jakobs pró-

fasts Árnasonar i Gaulverjabæ, Ingunn f. k.

Eiriks Vigfússonar dbrm. á Reykjum, Margrét
kona Bjarna Steíánssonar i Árbæ, Guðlaug f. k.

Eiríks Sverrissonar sýslumanns, Guðrún f. k.

Magnúsar Sigurðssonar frá Sólheimum i Mýr-
dal, og Valgerður kona Jóns Jónssonar í Hauk-
holtum. Af þessum sysfkinum er kominn tjöldi

tólks viðsvegar uni land.

ggg. Páll annar, hhh—iii Magnúsar tveir.

g. Ingibjörg átti Magnús Guðmundsson lögréttumann i Litlu-

tungu i Holtum bróður Jóns og Gísla á Rauðalæk, er báðir
áttu systur Ingibjargar, þ. b.:

aa. Björn. Son hans:

aaa. Grimur á Lindarhamri í Ytrihrepp (Ullar-Grim-

ur) átti Helgu Gisladóttur frá Laugardalshólum
Pórðarsonar, þeirra dóttir: Guðlaug átti Bjarna
Pétursson Jónssonar Kolbeinssonar, þeirra son:

Gunnar Melby i Pingholti í Rvik, þeirra börn:
Gunnar og Guðlaug, er átti Árna Gislason letur-

grafara i Rvik.

Son Magnúsar Guðmundssonar i Litlutungu er

og talinn

bb. Bjarni i Litlutungu, er átti Halldóru Ingimundsdóttur
frá Haukholtum i Ytrihrepp Jónssonar og mörg bðrn,
sem miklar ættir eru Irá komnar i Holtum. En með
þvi að það er alls ekki vist, að Bjarni hafi verið son
Magnúsar og Ingibjargar Björnsdóttur frá Teigi, þá er

sá ættleggur ekki rakinn hér niður.

h. Kristin átti Guðmund Jónsson eldra i Skipagerði Porleifs-

sonar Ásmundssonar á Hvoli Porleifssonar og tvo sonu,
sem ættir verða ekki taldar trá.
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2. Erlendur átti Guðrúnu ÁrnadótturBrands-

sonar; þ. b.:

a. Eiríkur^).

Enn eru talin börn Páls Magnússonar á Heylaek og
Pórunnar Einarsdóttur,

3. Jón i Nesi i Selvogi, átti Guðrídi Gisladóttur prests Árna-

sonar og börn (sbr, Bisks, II, 641—642).

4. Pórunn átti Hallgrim lögréttumann Magnússon í Kerlingar-

dal bróöur ísleits á Höfðabrekku og börn. Jón í Nesi er

talinn frá Tungu: (í ættatölufrumriti síra Jóns á Lambavatni),

en það getur veriö misletraö fyrir ))Teigi«, í Bisks, II, 394

eru ekki nefnd önnur börn Páls og Pórunnar, en Hjalti og

Björn, Getur verið, ad Páll hafi verið tvikvæntur og Pórunn
kona Hallgríms dóttir hans af siðara hjónabandi og heitin

eptir t, k, hans,

1) Eirikur bjó á Borg undir Eyjafjölium og siðar á Barkar-

stöðum, átti Helgu Porleifsdóttur yngra Ásmundssonar frá Hvoli;

þ. b.:

1. Jón á Egilsstððum i Flóa átti Sigriði Illhugadóttur prests á

Kálfafelli (Galdra-Illhuga) Jónssonar prests í Presthólum

Bjarnasonar; p, b.:

a, Guðleif átti síra Gísla Eiríksson á Krossi i Landeyjum

(t c. 1693); þ, b,:

aa. Eirikur stúdent, lögréttumaður i Flögu í Skaptártungu

átti fyr Gróu eldri Jónsdóttur Fabíanssonar Jónssonar

prófasts á Kálfafelli Hakasonar, Vorn saman eitt ár

og dó hún af barnsförum, en síðar Elínu Einarsdóttur

prófasts á Prestbakka Bjarnasonar; þ. b,:

aaa, Gísli i Skál átti Guðrúnu Jónsdóttur, systur Björns

i Hlíð; þ, b:

X JEinar í Gjáhúsum í Grindavik, tvikvæntur.

Bðrn hans: Eirikur greppur í Keflavik og Elin,

Halla og Helga.

X Vigfús var á Sólheimum.

X Sveinn var undir Eyjafjðllum, Son hans Arni

hvarf svo enginn vissi, hvað af varð,

X Guðrún eldri giptist í Mýrdal.

X Guðrún yngri átti Snorra Jónsson í Lónshús-

um í Garði; þ. b.: Gísli á Miðhúsum, Porkell

í Lónshúsum og Jón á Gauksstöðum faðir

Sesselju móður Jóns Sigurðssonar á Steinum

í Reykjavlk (f 1877), er var vel að sér og ætt-

íróður,

X Eiríkur komst vestur i Strandasýslu, var á

Felli í Kollafirði, átti Oddfríði Árnadóttur
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b. Björni).

Sveinbjörnssonar; peirra son Gísli á Porpum
í Steingrímsfiröi, faöir Oddriðar, er átti sira

Halldór Jónsson í TröUatungu.

bbb. Guöleif átti Svein Magnússon að norðan; þ. b.:

X Jón í Melshúsum í Reykjavík átti Sigriði Guð-

mundsdóttur, ekkju Jóns snikkara Magnús-

sonar; bl.

X Ragnhildur átti Sigurð Þorgeirsson frá Arnar-

drangi Oddssonar og var s. k. hans; þ. b.:

a) Sveinn verzlunarstjóri á Eyrarbakka og sið-

ar kaupmaður i Arendal i Noregi, átti Rann-

veigu Gísladóttur Porsteinssonar á Steins-

mýri Porsteinssonar; þ. b. Jón og Porsteinn

sigldu báðir. Laundóttir Sveins var Ingi-

björg, er átti Ólaf Nikulásson á Skúmsstöð-

um á Eyrarbakka Porsteinssonar. Sveins

er getið i Kambsránssögu bls. 28 o. s. frv.

b) Elín.

c) Runólfur.

Laundóttir Eiriks Gíslasonar í Flögu var:

ccc. Gróa átti Hannes Höskuldsson frá Hðrgslandi

(1720) Hannessonar Höskuldssonar í Hlið undir

Eyjafjöllum Hannessonar Crumbecks hins enska,

er bjó á Lambatelli; þ. b.:

X Einar snikkari átti norska konu; þ. b.:

a) Maria átti fyr Hans Hinriksson verzlunar-

stjóra á Eyrarbakka ogsiðar verzlunarmann

i Reykjavik, bl. (sbr. bls. 137), en siðar Ara

1) Bðrn Björns Erlendssonar eru talin:

1. Magnús átti Málmfríði Björnsdóttur á Laxamýri Magnússonar

ekkju síra Guðmundar Guðmundssonar í Fljótshliðarþingum.

(í n, 306 er Bjðrn faðir Magnúsar ættfærður öðruvisi, ekki

son Erlends Hjaltasonar, heldur sonarson Erlends Magnús-

sonar Hjaltasonar, enþað verða oí margir liðir og mun))Eiríks-

son« að minnsta kosti eiga að falla burt. En vel getur verið,

að hann sé réttar talinn son Erlends Magnússonar),

2. Jón á Borg. Dóttir hans:

a. Ásta átti Jón Hallgrimsson Magnússonar á Kirkjulæk Ei-

ríkssonar, þeirra son Hallgrímur faðir Klemens i Kerlingar-

dal föður Runólfs verzlunarstjóra i Rvik, og verður sá

ættleggur síðar talinn nánar.

3. Árni.

4. Jón annar.

5. Ingibjörg.



400

c. Guðrún^).

verzlunarstjóra i Hafnarfirði Jónsson frá

Stokkseyri Gamalíelssonar; p. b,: aa) Daniel

Johnsen verzlunarstjóri, faðir Ara Johnson
sóngvara og söngkennara í Kaupmanna-
höfn; bb) Sigriður, er átti Torla Thorgrim-

sen verzlunarstjóra i Ólafsvik son Porgríms

prests Thorgrimsens i Saurbæ; cc) Póra.

átti Pórö verzlunarmann, son Jóns j^rentara

Jónssonar í Rvik; dd) Anna; ee) Margrét.

b) Margrét átti Tómas Thomsen verzlunar-

stjóra i Rvik; þ. b. : Kristjana, Maria, Tómas
Anna.

c) Valborg Elizabet átti Pétur Hansen beyki

í Reykjavik. (Sjá um peirra börn bls. 138

hér áður). Einn son peirra, Jóhannes (ekki

Jóhann) i Hafnarfirdi, átti Kristínu Jóns-

1) Guðrún átti að pvi er flestir telja Einar Porleifsson Ás-

mundssonar trá Hvoli Porleifssonar lögmanns Pálssonar, p. b.:

1. Kristin átti Magnús Gudmundsson í Háfi, er verið mun hafa

son Guðmundar i Vetleifsholti [og Háfi Magnússonar á Núpi

Jónssonar sbr. H, 293, o^ er barna peirra par getið. Pó
er óvíst, að Einar lögréttumaður í Haga hafi verið son pessa

Magnúsar og Kristinar.

2. Halla átti Vigfús Magnússon, p. b.:

a. Magnús var ópokkamenni.

3. Ingibjðrg átti Ólaf Ketilsson i Lambhaga.
4. Magnús.

S. m. Guðrúnar Erlendsdóttur Árni Ólatsson, p. b.

:

5. Vigfús.

6. Ólafur átti Elínu Árnadóttur og Halldóru Sigvaldadóttur frá

Búlandi: p. b. mörg, par á meðal:

a. Olöf átti Jón Freysteinsson, peirra son Ólafur i Steinum

faðir Puriðar móður Amunda snikkara Jónssonar föður

Halldórs prófasts á Melstað.

b. Arndis átti Sigvalda Snorrason (Pálssonar Úlfssonar),

peirra son Ketill taðir Sigurðar á Seljalandi.

c. Sigríður átti ívar Bergsteinsson i Berjanesi nndir Eyja-

fjöllum. (Ættartala pessi frá Erlendi Hjaltasyni er í sum-

um atriðum ekki öldungis viss, en petta, sem hér hefur

verið talið mun sönnu næst|.

Enn var son Erlends Hjaltasonar á Borg og Guðrúnar

.\rnadóttur:

— Hjalti i Hildisey átti Porgerði Sigmundsdóttur ekkju

síra Orms Ófeigssonar i Vestmannaeyjum.
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'A. Kristín bjó i Fíflholtum, dó 1603, ógipt, bh

dótlur í Hafnarfirði Gíslasonar i Hlídar-

endakoti og börn: Einar, Jón, Hendrik,
Petur. Dóttir peirra P; Hansens og Val-

borgar sú er átti EIís Iversen, hét Hend-
rikka.

d) Póra átti fyr Pétur Andrés Maack; þeirra

dóttir Maria átti Porstein Guömundsson
kaupmann á Akranesi. Son peirra Pétur
Andrés Maack prestur á Stad i Grunnavík

(t 8. sept. 1892). S. m. Póru Porfinnur
Jónatansson kaupmaður í Hafnarfiröi og
Rvik; bl.

bb. Sigurdur á Fiankastöðum átti Steinunni Árnadóttur,
er siöar átti Jón Hafliðason langafa sira Hjartar Jóns-
sonar á Gilsbakka. Börn Sigurðar og hennar:
aaa. Andrés á Flankastööum átti Sesselju Nikulásdótt-

ur; p. b. : Álfheiður f. k. Erlends Jónssonar á

Bátsóndum, Guðlaug f. k. sira Vigfúsar Björns-
sonar i Garði i Kelduhverfi, Hallfríður, Pórdís
og Margrél. Launson hennar með Árna á Kirkju-

bóli Jónssyni Bergsteinssonar var Andrés á Kirkju-

bóli (bls. 157). Svo varð Margrét miðkona Jóns
Jónssonar á Járngerðarstööum, og áttu pau mörg
börn, en 3. kona Jóns var Guðrún Gissurardóttir

lögréttumanns á Arnarhóli (bls. 155).

bbb. Einar i Miðeyjarhjáleigu átti Oddrúnu Ólafsdóttur,

laundóttur Elinar Einarsdóttur prófasts á Presls-

bakka Bjarnasonar; p. b. mörg:
ccc. Erlendur á Sperli i Landeyjum, tvikvæntur. S. k.

hans Ólöf Magnúsdóttir prests i Stóradal Sveins-

sonar; p. b.: Illhugi i Oddhól faðir Andrésar í

Alfhóluni og peirra systkina, Sigurður i Hól og
Guðmundur i Galtarholti. Eru paðan fjölmennar
ættir.

ddd. Porgerður átti Ólaf Loptsson i Ytri-Ásum; p. b.r

Árni á Flögu, Hugborg, er átti Jón Runólfsson í

Hlið og Loptur á Giijum i Mýrdal, fa'ðir Hjartar

á Hvoli, Olafs i Pjóðólfshaga og Guðmundar í

Hvamrai fööur Lopts á Vestri-Geldingalæk og
Sigriðar, er átti sira Gisla Ísleifsson Einars i Kálf-

holti.

eee. Sigurður i Flankastaðakoti.

fTf. Valgerður.

2. Einar var tvikvæntur.
li. Herdís álti Jón Olafsson Helgasonar.
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4. Vigfús^) og fleiri (6 voru þeina launbörn

4. Jón yngri.

5. Erlendur átti Porbjörgu Magnúsdottur frá Kirkjulæk Eiríks-

sonar, sj^stur Vigfúsar á Höfðabrekku, og raun pad réttara,

en aö Porbjörg hafi verið dóttir Vigtúsar, sem sumir telja,

en þó er þad óvist; þ. b.:

a. Siguröur var í E^'jum i Kjós 1710.

b. Einar dó í stórubólu 1707.

c. Kristín.

d. Guölaug, er á lífi á Hliðarenda 1729 hjá Eiriki bróður
sinum, 66 ára gömul.

e. Steinunn.

f. Guörún átti Einar Jónsson á Vomúlastöðum, er dó í

stórubólu 1707; þ. b.:

aa. Erlendur á Toríastöðum í Fljótshlið átti Guðfinnu
Magnúsdóttur frá Grafarbakka Jónssonar Hinrikssonar

og Hallberu Ásmundsdóttur frá Tungufelli Guðna-
sonar; þ. b,:

aaa. Arnoddur á Torfastöðum átti Helgu Einarsdóttur

frá Vatnsdal Guðraundssonar og börn.

bbb. Hallbera átti Guðmund Magnússon á Torfastöð-

um; þ. d. Puríður átti Magnús í Hólraum Árna-

son s. st. Porleifssonar Árnasonar; þ. d. Hallbera

átti Jón í Hólmum Eyjólfsson i Búðarhólshjá-

leigu Guðmundssonar s. st. Grímssonar á Úlfs-

stöðum Jónssonar; þeirra son Magnús i Hólmum.
ccc. Arnfriður átti Jens i Amundakoti Sigurðsson

Eyjólfssonar í Eyvindarmúla Guðmundssonar;

1) Vigfús átti Guðrúnu Ólafsdóttur; þ. b.:

Pórdís átti síra Jón í Kálfholti Stefánsson prests í Odda
Gislasonar biskups; p. b.:

aa. Guðni lögréttumaður i Tungufelli átti Guðrúnu Porsteins-

dóttur sýslumanns í Pj'kkvabæ Magnússonar. F*aðan

komin Ásgarðsætt (föðurætt Jóns Sigurðssonar) sjá siðar.

bb. Vigfús lögréttumaður á Herjólfsstöðum átti fyr Guðrúnu
Þorsteinsdóttur systur Guðrúnar, er Guðni bróðir hans átti

og mörg börn (sjá síðar), en siðar Jarprúði Sturludóttur

Jónssonar prófasts Krákssonar (sjá hér siðar).

cc. Jón átti Pórunni Björnsdóttur.

dd. Hjalti á Baufarfelli átti Málrafríði Jónsdóttur i RauÖu-

skriðu Porsteinssonar prófasts Illhugasonar, p. b.:

aaa. I*órdís átti Guðinund Eyjólfsson ísleifssonar(sjásíðar).

(Eg hygg, að pessi Hjalti sé sá »Kola<(-HjaIti á Rauða-

telli, sem blandað er saman við Hjalta Pálsson i

Teigi, sjú hér áöur bls. 393—94].
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áður Páll bróðir hennar gaf leyíi til þeirra

giptingar, því náðu ei börnin til arfs

eptir Pál, þá hann deyði.

þ. b.: Erlendur á Arngeirsstöðum, Bóel s. k. Jóns

Porleifssonar sýsluraanns í Vestmannaeyjum og
Guðleif, er átti Eyjólf Arnbjörnsson í Múlakotí.

bb. Arnoddur á Uppsölum i Hvolhrepp átti Vilborgu

Björnsdóttur frá Berjanesi Finnbogasonar, peirra

einkason, Björn, dó ungur.

cc. Grímur í Nikuláshúsum, kallaður Sögu-Grimur, átti

Guðleifu Arnoddsdóttur írá Markaskarði; bl.

dd. Kristín átti íyr Pál Guðmundsson á Toríastöðum; p. d.:

aaa. Signý átti Jón Sigurðsson frá Kirkjulæk ísleiís-

sonar og börn.

S. m. Kristínar Einarsdóttur Porsteinn Jóns-

son i Kotmúla.

g. Eiríkur á Barkarstöðum, fæddur um 1669; átti Ástríði

Erlendsdóttur; p. b.:

aa. Erlendur á Barkarstöðum og síðar Murnavelli átti Ing-

veldi Nikulásdóttur Sveinssonar og Katrinar Péturs-

dóttur; p. b.:

aaa. Eirikur á Murnavelli átti fyr Solveigu Péturs-

dóttur, en siðar Önnu Hálfdanardóttur frá Klas-

barða Gíslasonar; p. b.: Nikulás, Erlendur og

Helga, raóðir Eiríks Ólafssonar frá Brúnum.
bbb. Guðlaug átti tyr Tómas Magnússon i Ej'vindar-

holti; peirra dætur Valgerður, er átti Sigurð

stúdent Jónsson i Varmahlið, og Katrín, er átti

Porstein Magnússon í Núpakoti.

ccc. Porsteinn kvæntist í Vestmannaeyjum og átti börn.

ddd. Pétur á Hjáleigusöndum átti Margréti Jónsdóttur

og börn. Launson hans með Arndisi Ólafsdóttur

s. k. Árna Egilssonar i Garðsauka var Sigurður.

bb. Margrét átti Runólf Pórðarson í Réttarhúsura, p. b.:

Filippus og Pórður faðir Jóns á Steinsmýri.

cc. Steinunn átti Orm Gunnlaugsson 1 Ormskoti og börn.

dd. Steinunn önnur átti Hjalta Porkelsson Eyjólfssonar í

Vallnatúni Gíslasonar, peirra son Sigurður í Vallna-

túni, tvikvæntur.

ee. Guðrún íór norður i land með síra Vigfúsi Sigurðs-

syni í Nesi i Aðaldal.

fl, Kristín átti Einar Gislason frá Stórumðrk Porlákssonar

Egilssonai bróður síra Hálídanar í Eyvindarhólum, p.b.:

aaa. Katrín átti Pál í Strandarholti Eyjólfsson Páls-

sonar og börn.
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C. Kristin medhjálp séra Magnúsar á Grenjað-

arstað Jónssonar biskups Arasonar; barn:

1. Guðrún átti Gunnar Gislason á Viði-

völlum (sjá Hegranesþing). Eptir dauða

sira Magnúsar átti Kristin með Jóni

Grímssyni launson, hét:

2. Vigfús (sjá Mýrasýslu)^).

D. Guðriður átti Sæmund Eiríksson í Asi, þ. b.:

1. Guðrún átti Árna sýslumann Gíslason

(sjá Skaptafellssýslu).

Kona önnur Vigmsar tjáist að hafa verið Salgerður Snjólfs-

dóttir; þ. b.:

E. Erlendur dó barn. (Sumir segja að þau

haíi ei barn átt).

Laundætur Vigfúsar Erlendssonar teljast:

F. Guðrún átti Pál Eyjólfsson og Ásdísar systur

Ögmundar biskups. Þau bjuggu á Hjalla.

Börn:

1. PálP).

bbb. Erlendur koparsmidur í Seljalandsseli átti Katrinu

Pétursdóttur, p. d. Vigdis átti Einar Sigurðsson i

Klömbrum.
ccc. Sigriður átti fyr Jón Jónsson i Mörtungu og var

son þeirra Einar prestur á Desjarmýri (f 15.

sept. 1811)ensidar Porleif Jóhannesson í Mörtungu.

gg. Jón.

hh. Póra.

ii. Erlendur annar er talinn ad haíi átt Margréli Eyjólls-

dóttur frá Stórumörk, systur Arnbjarnar á Kvoslæk

og eina dóltur Guölaugu, er giptist Jóni Gunnsteins-

syni á Skála.

[í XVII. árg. Pjóðólfs 1805 bls. 77—78, cr dáliiil trásögn um
eigendur Barkarstaða, Erlend og Eirik eptir afkomanda peirra

Pal Sigurösson í Arkvörn!.

1) III, 337—:o.

2) Páll bjó áHjalhi átli Birgit; p. b.:

a. Björn i Arnarbælishveríi átti Guðrúnu Erlingsdóttur Gísla-

sonar Snæbjörnssonar Gislasonar i Haga Filippussonar, þ. b.:

aa. Fáll. Hans son ef til vill Brandur, er bjó á Hliðarenda

i Ölfusi 1708, laðir Páls á Hlíðarenda, er átti Kristinu

Ásbjörnsdóttur frá Purá Porvarðssonar, og voru peirra.
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2. Björn.

3. Guðbjörg.

4. Birgiti).

Ingveldur átti Jón nokkurn; þ. b.:

1. Valdi seinni maður Katrínar dóttur síra

Þorleifs á Breiðabólsstað í Fljótshlíð.

2, Vigfús á Hrútafelli, faðir Jóns sama
staðar, er lifði 1670-)-

synir: Brandiir í Hróarsholti, Asbjörn, Tómas, Sigvaldi

o. fl. Móðir I*áls Brandssonar Vigdis Pálsdóttir erá hfi á

Hhðarenda í Ölfusi hjá Páh syni sínum 1729, 72 áragömul.

(Manntal í Árnesþingi i minni eign).

b. Birgit átti Þorstein eldra Erlingsson i Fjalli i Ölfusi bróöur
Guðrúnar.

c. Guðrún átti Ólaf son Brands Brandssonar, bjuggu á Hrauni

i Ölfusi; þeirra son Brandur, ef til vill sá Brandur Olafsson,

er býr á Efri-Grímslæk 1708 (Jarðabók Á. M.), en hefur þá
hlotið að vera gamall. Pá býr Ólafur Brandsson á Syðri-

Grímslæk, ef til vill sonur hans. Jón Brandsson erhúsmaöur
i Króki i Hjallahverfi 1729, 72 ára, og gæti hann verið son

Brands Ólafssonar. — Guöný Pálsdóttir (72 ára 1729) kona
Jóns Péturssonar á Bjarnastöðum og Halldóra Pálsdóttir 75

ára sveitarómagi i Hraunshverfi 1729, eru að líkindum af

þessari ætl og ef til vill systur Brands Pálssonar á Hliðar-

enda eða Vigdísar Pálsdóttur konu hans. Yfirleitt verða ættir

ekki raktar niður frá Páli Eyjólfssyni á Hjalla með fullri

vissu.

d. Halldóra (sumir nefna hana Hallvöru) átti Porstein yngra

Erlingsson Gíslasonar og bjuggu þau í Ölfusi (í Gljúfurár-

holti). Dóttir þeirra mun hafa verið sú Björg, er var f k.

Erlends Jónssonar prests i ViIIingaholti Erlendssonar(Bisk.s.

H, 675).

Son Porsteins Erlingssonar (eldra eða yngra) hét Páll.

Hans dóttir Katrin.

1) Pessi þrjú: Björn, Guðbjörg og Birgit munu ekki hafa veriö

börn Páls Eyjólfssonar á Hjalla, heldur sonarbðrn hans, þvi að
nötn þeirra cru hin sömu og á börnum Páls Pálssonar, nema
Guðbjörg í stað Halldóru.

2) Talið er að Jón Vigfússon á Hrútaíelli hafi átt Ingibjörgu
Pétursdóttur Þorleitssonar prests Eiríkssonar, bróðurdóltur Kat-
rinar, er Valdi föðurbróðir hans átti; þ. d. Ingigerður. Suniir
telja aö Vigfús á Hrútaíelli hafi verið son Valda Jónssonar, en
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Aðrar ættatölubækur segja, að bæði Guðrún

og Ingveldur hafi verið dætur Salgerðar eða

Valgerðar Snjólfsdóttur og Vigfúsar, en ekki

arfgengar, því meinbugir hafi á verið.

Vigfús setti bú saman að Hhðarenda og tók Rangár-

þing næst eplir Torfa 1503'). 1502 gaf Benedikt hirðstjóri

Hersten kvitteringu Vigfúsi um högg eða blak, er hann

veitti Þórði Brynjólfssyni við Krosskirkju í Landejjum.

1503 lét Vigfús dóm ganga að Lambey um hrossavirðing.

Hann hafði ásamt bróður sínum Kjalarnesþing og lét dóm
ganga að Vogi í Kjalarnesþingi 1506 (skóbótadóm^). 1506 fór

Vigfús utan í Möðruvallna arfaþrætumáium (sjá þar um Þing-

eyjarþing). Það ár uppgaf konungur Vigfúsi það mál, sem

ekki bróöir hans, og kæmi pað betur heim timans vegna, pvi

að liðirnir eru annars nokkuö í?ir frá Vigfúsi lögmanni, en stað-

ist getur pað þó, meö þvi móti, að Ingveldur sé fædd litlu íyrir

1520, Vigfús son hennar 1550—60 og Jón son hans um 1600.

í sumum ættatölum eru enn tahn börn Vigfúsar lögmanns:

H. Björn.

I. Brigit eöa Briet, en þaö mun óábj'ggilegt.

1) Vigfús mun fæddur skömmu fyrir eða um 1470, og er

fyrst getiö 1495 1 reikningi um fjárheimtur Skálholtsstaðar vestra

(Fbrs. VII, 285) og því næst 18. september 1496, er Stefán biskup

afleysir hann fyrir blak og tilræöi við P'órö Brynjólfsson i Kross-

kirkju í Landeyjum (Fbrs. VII, 311—312), hið sama, er Benedikt

Hersten hirðstjóri kvittar hann fyrir á Bessastöðum 18. júlí 1502

(Fbrs. VII, 609). 21. janúar 1505 íær hann landsvistarbréf hjá

Hans konungi fyrir handarhögg á Halli Brandssyni (Fbrs. VII,

748—749). í bréfi gerðu á Hliðarenda 8. nóvember s. á. er Vigfús

fyrst kallaður bóndi (Fbrs. VII, 805). Mun hann það árhafa tekið

Rangárþing eptir Torfa, því að Lambeyjardómur sá um hrossa-

virðingu, er Bogi segir að Vigfús hafi dæmt 1503 er ekki frá því

ári, heldur frá 1513 (Fbrs. VIII, 466—467). 1507 er Narfi

Erlendsson bróðir Vigíúsar umboðsmaður hans, og dæmir

þá dóm í Fíflholti 18. maí (Fbrs. VIII, 146—148). Er Vigfús þá
nefndur konungsumboðsmaður (i Rangárþingi) og varð s. á,

hirðstjóri. Eptir það kemur Vigfús við ýmsar bréfagerðir, er

hér yrði oflangt að telja. Sjá um hann Lögsögumanna tal og lög-

manna: Safn til s. ísl. II, 107—109.

2) Dómur þessi er árfærður til 1518 í Fbrs. VIII, 669—671.

Bæjarnafnið Vogur liklega = Kirkjuvogur.
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hann var í sökum fyrir handhögg Halls Grímssonari).

1507 gerði konguv hann að hirðstjóra um 3 ár og veitti

hann því sýslur, er hann kom út sama ár. 1508 lét hann

ganga dóm að Reyðarvatni, að hreppar skyldu vera arfar

fátækra. Sama ár náði hann, ásamt systkinum sínum,

með yfirgangi Möðruvallaarfi af Grinii Pálssyni, jafnvel þó

þeir hefðu þar um áður sætzt og haft jarðaskipti mikil

hver við annan. 1509 gaf konungur Vigfúsi kviítunarbréf

fyrir þriggja ára skatti af íslandi, því Sveinn Þorleifsson

Rantzows umboðsmaður tók 1510 við hirðstjórn yfir ís-

landi. 1511 þá bróðir hans Þorvarður fór utan til Nor-

egs, tók Vigfús við hans lögsögn, eg hygg í umboði bróð-

ur síns, en 1513 var hann algerlega lögmaður sunnan og

austan. Hans veitingarbréf fyrir lögmannsdæminu er út-

gefið af Kristjáni konungi, dat. Kaupenhöfn 1513 á St.

Marci evangeUsta dag-). 1515 urðu enn mikil jarðaskipti

og samningar milH Gríms Pálssonar og þeirra systkina

Vigfúsar og Hólmfriðar um Möðruvallaarf, því Grímur bar

fyrir konung þeirra fyrri sætt, hver kongur úrskurðaði að

haldast ætti. Náði því Grímur mestum hluta fjárins.

1517 og þar eptir, til 1521, sagði Vigfús á alþingi lög

yfir alt land eptir biskupa og flestrar alþýðu beiðni og

samþykki.

1520 að Breiðabólsstað í Fljótshlíð gáfu 13 prestar,

hverra fyrirliði var séra Ögmundur Pálsson á Breiðaból-

stað, Vigfúsi Erlendssyni hinn bezta vitnisburð í framferði

sínu, bæði þá hann var hirðstjóri og síðan hann tók lög-

sögn og beiddust af Kristjáni konnngi 2., að íslendingar

mættu njóta þess sáttmála, sem gerður var fyr við Noregs.

kong, að hafa lögmenn og hirðstjóra íslenzka, og tilnefndu

Vigfús Erlendsson vel til hirðstjóra fallinn^), Þá ætlaði

1) Réltara: Brandssonar.

2) P. e. 25. april (Fbrs. VIII, 421-422).

3) Bréf 13 leikmanna ura þetta efni gert á Hliöarenda 14.

júli 1520 er prentad 1 Fbrs. VIII, 738—739, en bréf prestanna á

Breiðabólsstað, sem Bogi getur hér um, fyrirfinnst ekki, og er

þaö ad likindum glalaö, þvi aö ósennilegt er, aö hér sé um eitt
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Vigfús utan, en hafi hann farið á þvi skipi sem Ögmund-
ur biskup, er þetta ár ætlaði utan til biskupsvígslu og

varð apturreka, hefur ekki orðið af hans utanferð fyr en

15211).

1520 meina eg hann hafa sett fyrir sinn umboðsmann
í lögsögu Eriend Þorvarðsson, er seinna bjó á Strönd og

máske líka fyrir sýsluna á Rangárvöllum, en Halldór

Brynjólfsson í Tungufelli fyrir umboðsmann í Árnesþingi

undir umsjón Erlends.

1521 var Vigfús staddur í Noregi ásamt Ögmundi bisk-

upi. Varð honum þá féskortur af skotsilfri og lánaði hjá

biskupi töluvert, en setti biskupi i pant og til afgjalds

Kirkjuhöfn, Kalmanstjörn, Engey og Laugarnes^). Höfðu

siðan ýmsir hönd á Engey og Laugarnesi. En Páll sonur

Vigfúsar náði síðar algerlega Kirkjuhöfn og Kalmanstjörn.

Ei er víst, hvort Vigfús deyði erlendis 1521 eða 1522,

þó rita fleiri það hafi verið 1521; var þá Páll son hans

10 vetra.

1523 þá Ögmundur biskup var hér að völdum setztur

lét hann hefja mál móti Vigfúsi heitnum Erlendssyni, er

og sama bréí aö ræða, pótt efnið hafi verið sama, eins og sést

af skýringu Boga.

1) Hann fór einmitt utan sumarið 1520.

2) Vigfás veðsetti Ögraundi biskupi Kalmanstjörn 11. ágúst

1520, og voru peir pá í Harwick á Englandi, en bréf fyrir veð-

setningu Engeyjar og Laugarness er ekki til. Vigfús hefur andazt

i Noregi snemma árs 1521, pví að í mai er lát hans frétt út hing-

að, en 27. marz veit Tili Pétursson ekki annaö en aö hann sé

lifandi (sbr. bréf hans ritaö i Flensborg: Fbrs. VHI, 778—782).

Hann hefur pvi liklega andazt í marz eða apríl. Vi^tús lögmað-

ur var mjög skuldugur utanlands og innan, og varð arfahluti

barna hans lítill. Var Hólmfríöi systur Vigfúsar dæmt umboð
barna hans 1521, en árið eptir vill hún losna við pað umboð
vegna skulda, er á fjánum hvildu, en tylftardómur útnefndur á

alpingi 1. júli paö ár (1522) póttist ekki geta leyst hana frá pessu

umboði (Fbrs. IX, 101—102). Salgerður ekkja Vigfúsar fær og

heldur ekki sér tildæmda fjórðungsgjöf úr eigum bónda sins

á alpingi 1521, pví að dómsmenn scgja, að sá hluti mundi eng-

inn verða eptir skuldagreiðsluna og erfingjarnir litið sem ekkert

upp bera (sbr. dóm Erlends lógmanns Porvarössonar 2. júlí 1521:

Fbrs. VIII, 816-818).
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vinui' hans hafði verið, fyrir þá sök, að hann hefði inngengid

hjónaband með Salgerði Sniólfsdótlur i fjórmennings-

nleinum. Lét iiann dæma sér þar fyrir 90 merkur af fé

Vigfúsar og jafnmikið Skálholtskirkju, en 00 merkur fyrir

-kirkjugöngu og þar að auki aUt hans fé upptækt, Mun
þó hafa komizt miðlun á dóminn^), því ríkir voru af-

komendur Vigfúsar.

Vigfús hafði verið á yngri árum yfirgangsmaður, fé-

drægur, höfðingi mikill og kvennamaður, Hann átti í

deilum við Hólmfríði systur sína og hjuggust menn þeirra á

með vopnum, og í þeirri hríð mun Vigfús hafa liandhöggvið

Hall, sem fyr er sagt. Vigfús var bráðlyndur, en góðmenní

og læknir góður. Réttvís vildi Vigfús vera í lögsögu sinni,

þó sýnist, sem hann hafi stundum gengið um of eptir

biskupanna ímyndaða heilagleika og vilja. Yfir höfuð mátti

Vigfús um þær mundir teljast hinn mesti höfðingi, vitur

og varfærinn með aldrinum, og sneiddi eptir mætti hjá

ofsa og rangsleitni biskupa.

Jón Erlendsson tjá flestir hálfbróður Vigfúsarog nefna

hann sýslumann. Er líkast það hafi verið í Rangár- eða

Árnesþingi í umboði Vigfiisar, er þá var lögniaður-).

Narfi Erlendsson
lét 1507 ganga manna dóm um Eystra-Fíílholt milli síra

1) Dóm þennan dæmdu 6 prestar í Skálholti 9. nóvember
1523 (Fbrs. IX, 180—181) og var húsfrú Hólmíriöi Erlondsdóttur

stetnt f^TÍr hönd barna Vigfúsar, því að hún haíði umboð þeirra.

Degi síðar (10. nóv.) fær hún Ögmundi biskupi jörðina Sand-
gerði á Suðurnesjum fyrir Kyvindarmúla í Fljótshlíð (Fbrs. IX,

181—182). Hvort nokkur miðlun hefur á málum þessuni orðið,

eins og Bogi segir, er óvist. Liklega hefur Ógmundur biskup
náð undir sig flestum öðrum jörðum Vigfúsar, er ekki hafa farið

í aðrar skuldir. 5. júH og 21. júli 1522 kvitlar Hannes Eggerts-

son hirðstjóri á Bessastöðum Jón Hallsson vegna húsfrúr Ilólni-

friðar og vegna barna Vigfúsar íyrir greiðslum á skuldum Vig-

fúsar til konungs o. fl. (Fbrs. IX, 104—105).

2) Að Jón Erlendsson bróðir Vigíúsar hafl nokkru sinni

haft umboð hans í Rangárþingi er ósennilegt. Hann kemur mjög
sjaldan við bréf og virðist hafa verið minnst háttar þeirra

bræðra.

20
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Jóns Árnasonar og Hafliða Arnórssonar, eg meina í um-
boði Vigfúsar lögmanns^).

Erlendur Þorvarðsson.

(Sjá um hann við Arnesþing).

Eg ætla, að hann hafi tekið Rangárþing 1520 og

siðan haldið það eptir föðurbróður sinn látinn nokkur ár-),

en fyrir 1529 hefur hann því sleppt, og hefur því verið

skipt i milH tveggja sj'slumanna, eptir það Erlendur sleppti

því. Pó er þetta ekki fuUvíst^).

Jón Hallsson.

Faðir: Hallur Magnússon*).

1) Um þennan Fiflholtsdóm Narfa er áður getiö. Narfi

hefir líklega að staðaldri verið umboösmaður Vigfúsar i sýslunni,

og pá er Vigfús sigldi siðast 1520, hefur hann sett Narfa fyrir

umboðsmann sinn, þvi að 21. maí 1521 nefnir hann 6 manna
dóm i Lambey um afgreiðslu á peningum þeim, er Salgerður

Snjóhsdóttir hafði næsta ár (þ, e. nœstliðið ár) umboð yfir vegna
Vigfúsar bónda sins. Segir í þeim dómi (Fbrs. VIII, 792—793),

að Narfi hafi þá haft »fullmektugt umboð yfir Rangárvallasýsluw.

Narfi er og einn virðingarmanna við uppskript á dánarbúi Vig-

fúsar bróður sins á Hliðarenda 23. og 24. maí 1521. (Fbrs. VIII,

794—811). Um börn hans er áður getið. Urðu afkomendur hans
litiUa manna og eru ókunnir.

2) Erlendur Porvarðsson mun alls ekki hafa haft sýsluvðld

i Rangárþingi eplir Vigfús lögmann, heldur mun Jón Hallsson

hata tekið sýsluna 1522 eptir Narfa Erlendsson umboösraann
Vigtúsar.

3) Bogi telur hér næst á eptir Erlendi Nikulás Björnsson

sýslumann i Rangárþingi og hafi hann látið dóm ganga 1529 um
skáldskap Erlends Magnússonar, en þetta ártal er skakkt og dómur
sá, sem hér ræðir um, er trá 1574 og útnefndur af Jóni sýsluraanni

Björnssyni (sjá hér siðar), þvi að Nikulás var riðinn við raálið.

Vegfla hins ranga ártals hyggur Bogi, að þessi Nikulás sýslu-

maður Björnsson sé annar maður en Nikulás Björnsson á Selja-

landi (y 1600), er s^'slumaður var i Rangárþingi alllengi fyrir 1600.

En þessum hugleiðingum Boga er hér sleppt, og Nikulási út úr

sýslumannaröðinni hjá honum á þessum tíma, þvi að það er ad
eins byggt á misskilningi, og að eins um einn Nikulás sýsluraann

Björnsson að ræöa, er siðar verður getið um.

4) Pelta er eflaust skakkt. Framætt Jóns sýsluraanns Halls-

Eonar er ekki kunn. En sennilegt þykir raér, ad faöir hans hafi
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Kona: Hólmíríður frá Dal Erlendsdóttir, systir Vig-

fúsar og Þorvarðar, hún átti áður Einar Eyj-

ólfsson.

Börn: A. Erlendur á Stórólfshvoli, nefnist í æltatölum

sýslumaður í Rangárþingi, líklega lögsagn-

ari^) átti Emerentíönu dóttur síra Þorleifs

á Breiðabólsstað austur Eiríkssonar, þ. b.:

1. Hólmfriður átti Ásmund Þorleifsson lög-

manns Pálssonar á Skarði (sjá Dalasýslu),

þ. b.:

a. Þorleifur átti Kristínu Vigfúsdóttur á

Hólmum í Landeyjum, þ. b.:

aa. Jón').

veriö sá Halliir Jónsson, sem er nefndarmaður i Rangárþingi

á siðari hluta 15. aldar. Hann er einn dómsmanna i Krossrcið-

ardómi Erlends sýslumanns Erlendssonar 9. september 1471

(Fbrs. V, 637) og hann er einn votta við kaupbréf á Reyðarvatni

12. júni 1475 (Fbrs. V, 790—792), og er þar talinn næstur á eptir

Ej'jóUi Einarssyni (siðar lögmanni). 0. Snókdahn telur Jón sýslu-

mann son Halls skálds Magnússonar, en það nær vitanlega engri

átt, pvi að Hallur skáld var uppi á siðari hluta 16. aldar. Eptir

þessu mun Bogi hafa farið, er hann telur föður Jóns Hall Magn-
ússon, en honum hefur líklega þótt athugaverl, að telja hann sama
mann og Hall Magnússon skáld.

1) Hér er eílaust blandað málum og mun hér átt við Er-

lend Ásmundsson á Hvoli, dótturson Erlends Jónssonar. Pó er

ekki óhugsandi, að Erlendur Jónsson hafi einhverntima haft

einhver sýsluvöld, og sumir ætla, að hann sé sami maður og
Erlendur Einarsson á Hvoli, sem getið er um miðbik 16. aldar.

Sé svo hefur hann verið kenndur við Einar fyrri mann Hólm-
Iriðar. En venjulegast er hann beinlinis talinn son Jóns Halls-

sonar.

2) Jón álti Sigríði Guðnadóltur Eirikssonar Torfasonar í

Klofa og eru sumstaðar talin aö eins 3 börn þeirrai Vigfús, Pór-

arna og Kristin, en aðrir telja enn fremur Ásmund, Porleif og
Porgerði. Ekki verða með vissu æltir frá þeim systkinum raktar.

Nikulás Porleifsson býr á Arnarstöðum í Flóa 1729, 60 ára gamall,

Son^hans mun hafa verið Ásmundur faðir Nikulásar i Görðum i

Kolbeinsstaðahrepp. Nikulás á Arnarstöðum gæti verið sonÞorleifs

Jónssonar Porleifssonar frá Hvoli. Er talið, að Porleifur Jónsson
hafi átt Margréti Gunnarsdóttur frá Hvammi á Landi Jónssonar,

en það er vist, að sú Margrét átti Porstein Ásmundsson frá Minni-
26*
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bb. Arbjartur bryli^).

cc. Arviður').

dd. Ingibjörg^).

Þorleifur yngri í Skipagerði átti Her-

dísi (al. Þórdísi*) dóltur síra Eras-

musar Villatssonar, þ. b.:

aa. Ásmundur^).

völlum Brynjólfssonar, og aö son þeirra var Ásmundur lögréttu-

maður 1 Laugardalstiólum. Getur pvi veriö, að Þorleifur tiafi

verið f^Tri maður Margrétar, en Porsteinn hinn síðari, og þeir

Nikulás á Arnarstöðum og Asmundur i I^augardalshólum bræður
sammæðra. Nikulás er fæddur um 1669, en Ásmundur um 1679.

í ættatölum Snókdalíns er ætt Nikulásar og Ásmundar blandað

svo einkennilega saman, að skyldleiki hlýtur þar að hafa verið

á milli.

1) Árbjartur átti Oddrúnu Þorsteinsdóttur prests á Mosfelli

i Mosfellssveit Einarssonar prests á LJtskálum Hallgrimssonar, þ. b.:

a. Þorgerður f. k. sira Jóns Gislasonar í Miðdal, þ. d.:

aa. Oddrún átti Gisla lögrcttumann i Ijthlið Ásmundsson frá

MinnivöIIum Brynjóltssonar (sjá Arnesþing bls. 220}.

b. Steinunn. Son Árbjarts mun vera:

c. Hólmlastur, er dó i Mýrarhúsum á Álptanesi i stórubólu 1707.

Sumir telja Árbjart bryta son Porleifs j'ngra Ásmundssonar.

2) Arviður. Son hans:

a. Þorlákur lögréttumaður bjó i Stóru-Vogum 1703 átti Snjá-

laugu Pálsdóttur frá Loptsstöðum Ögmundssonar Sighvats-

sonar. Son hans Arviður sigldi og lærði timbursmíði. Bróðir

Porláks mun hafa verið:

b. Þórður (Arviðsson) er bjó á Stóra-Hólmi i Leiru 1703.

3) Ingibjörg átti Kláus Eyjólfsson í Hólmum í LandeyJ4im,

lögsagnara i Vestmanneyjum (sjá um hann þar).

4) Rcttara: Þórdis.

5) Ásmundur átti fjT Arnbjörgu Pálsdóttur, en síðar Ullhildi

Eyjólísdóttur prests í Görðum á Akranesi Arnþórssonar, bi.

Launson Asmundar var:

a. Porsteinn, líklega sá Þorsteinn, er bjó á Pórustöðum á Mið-

nesi 1703, átti Sigríöi Einprsdóttur Jónssonar Einarssonar á

Kalmanstjörn Olafssonar; þ. b.:

aa. Ásmundur bjó i Króki i Garði 1703 (Jarðabók A. M.).
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bb. Jón í Skipageiði^).

1) Jón átli Astriöi Guðmundsdóttur frá Bæ i Borgarfirði

Guðmundssonar Hallssonar sýslumanns i Hjörsey Ólafssonar,þ.b.:

a. Guömundur átti Kristinu Björnsdóttur i Teigi Pálssonar.

b. Valgerður átti Klæng Eiriksson prests á Krossi Porsteins-

sonar; p. b.:

aa. Eirikur var siöast á Flóagafli í Flóa og dó þar gamall,

átti Ingveldi Snorradóttur á Núpi í Fljótshlíð Björnssonar

og Guðriðar Gisladóttur lögréttumanns Illhugasonar, þ. b.r

aaa. Einar á Flóagafli, hélt Kaldaðarnesspitala, átti Puriði

Magnúsdóttur systur sira Nikulásar i Berufirði; þ. b.:

a) Sæmundur prestur á Útskálum, átti Guðrúnu yngri

Einarsdóttur lögréttumanns i Prándarholti Hat-

liðasonar prests Bergsveinssonar; þ. b.: Einar

Sæmundsen prófastur i Stafholti, Snorri prestur

á Desjarmýri, Einar hattari i Bvik, Puriöur, er

átti Porgeir Andrésson í Króki, Póra, er átti Gisla

Pórarinsson, Elín, er átti Erlend Erlendsson á

Lambastöðum i Garði, Sigríður, er átti Guðmund
Guðmundsson i Vatnagarði, Kristin og Guörún, er

fyr átti Nikulás Sigurðsson, en siðar Bárð í Hemru.
Systkin Sæmundar prests og afkomendur þeirra

eru talin III, 328-329.

c. Stefán i Skipagerði átti Vigdisi Arnadóttur Porsteinssonar

sýslum^nns i Pykkvabæ Magnússonar; þ. b.:

aa. Guðmundur á Strönd i Landeyjum átti Guðriði Brynjólfs-

dóttur; þ. b.:

aaa. Brynjólfur i Skipagerði (ý 20. jan. 1803) átti fyr

Helgu Jónsdóttur prests i Tröllatungu Jónssonar
(III, 156); þ. b.:

a) Pórður prestur í Beynisþingum, þrikvæntur, átti

mörg börn, og er sumra þeirra getið III, 156.

b) Ástriður átti fyr Gísla Pálsson, en síðar Högna á

Fossi á Siðu Einarsson í Holti Nikulássonar i Hlíð

undir Eyjafjöllum Jónssonar, þeirra son:

aa) Einar á Hvoli i Mýrdal. Son hans Jón á Hvoli

faðir Bagnhildar konu Guðmundar Þorbjarn-

arsonar á Hvoli og siöar Stóra-Hofi.

c) Hallgrimur á Efra-Velli í Flóa (f 6. júlí 1812) átti

(iuðriði Ögmundsdóttur prests á Krossi Högna-
sonar. Hún dó 1859, 99 ára; þ. b.:

aa) Porvarður í Brattsholti átti fyr Gróu Sigurð-

ardóttur, þ. b.: Hallgrimur í Votmúla faðir

Gisla i Kolsholti. S. k. Porvarðs Elin Por-

gilsdóttir frá Kalastööum Jónssonar, þ. b.:
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cc. Helga^).

Pórður í Traöarholti, Sigurður, Gróa og

Guðrún.

bb) Helga álti Jón í Stóruraörk Guðmundsson á

Pórunúpi Hannessonar, þ, d.: Puriður, átti

Erling Pálsson í Árlirauni, p. b,: Jón, Páll

sundkennari, Porsteinn skáld í Rvík o. fl.

cc) HallgrLma átti fyr Magnús Gíslason i Roðgúl

á Stokkseyri, p. d.: Guðrún átti Pórð Pálsson

í Brattsholti og mðrg bðrn. S, ra. Hallgrimu

Sveinn Sveinsson á Kotleysu.

Laundóttir Hallgrimu með Jóni Sturlaugs-

syni var Guðriður, er átti Pórð Porvarðsson

i Traðarholti, pau systkinabörn.

dd) Pórdis átti Árna i Neðradal undir Eyjafjöllum

Árnason í Hamragórðum Örnólíssonar, p. b.:

Porleifur smiður i Króktúni o. fl.

ee) Erlendur á Skeggjastöðum i Landeyjum átti

Gunnvöru Magnúsdóttur. Son peirra Hall-

grímur drukknaöi, ókv., bl.

fl", Guðrún átti Guðmund Guðmundsson í Götum
i Mj'-rdal og mörg börn, par á meðal voru:

Hallgrimur i Götum og Brynjólfur á Litlu-Heiði.

d) Erlendur i Skaröi kvæntist 1798 Guðriði Ásgeirs-

dóttur lögréttumanns á Vötnum í Ölfusi Jónssonar

í Porlákshöfn Porsteinssonar.

S, k. Brynjólfs i Skipagerði var Sigríður Ög-

raundsdóttir prests á Krossi Högnasonar, p. b.:

e) Una, mun hafa andazt ung.

f) Brynjóltur á Miðskála undir EyjafjöIIum, átti Guð-
nýju Erlendsdóttur, áttu, mörg börn. Einn son

peirra:

aa) Pétur. Laundóttir hans með Guðrúnu Hösk-
uldsdóttur frá Ásólfsstöðum Höskuldssonar i

Haga Sverrissonar Oddssonar er Margrét, er

átti Eyleit Einarsson í Árbæ víð Elliðaár.

g) Pórður á Seljalandi átti Kristinu Erlendsdóttur;

peirra dóttir:

aa) Vilborg átti Lopt Guðmundsson á Tjðrnuni

og börn.

h) Vigfús mun hafa andazt ungur.

i) Salvör átti Halldór á Kúhóli i Landeyjum Guð-
mundssan í Akurey Einarssonar, p. b,: Brynjólfur

1) Helga átti Eirik Erlendsson á Barkarstððum, og er ætt

trá peim rakin hér á undan bls. 398 etc.
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dd, Arbjaitur^).

í Vestmanneyjum, Solveig átti Jón Hallsson á
Rauðsbaklva, Katrín átti Vigfús Erlendsson, Guð-
rún og Una, er átti Porvarð á Rauðalæk.

bbb. Porbjörg átti Einar Grímsson og börn,
ccc, Valgeröur átti Guðna Filippusson í Gerðum i Land-

eyjum; þ. b.:

a) Jón í Seljatungu í Flóa átti Gudrídi Jónsdóttur
Hjörtssonar á Velli Andréssonar, þ. b.:

aa) Guðni i Seljatungu og Syðri-Gróf átti Ólöfu Pórð-
ardóttur á Mýrura Oddssonar á Gafli Sturlu-

sonar á Hlemmiskeiði Ólafssonar Sturlusonar,

þ. b.: Gestur á Forsæti, Pórður á Egilsslöðum,
Sesselja átti Jón Jónsson á Syðraseli í Ytri-

hrepp, Guðný og Jóhanna, er átti Porberg
Helgason á Arnarstöðum, og er son peirra
Guðni bóadi á Leirá.

bb) Vigfúsí Rútsstaðahjáleigu faðir Jóns i Vööla-
koti.

cc) Guðrún átti Sigurð Gestsson á Efra-Velli, pau
bræðrabörn. Eitt barna peirra Matthias á

Sj'ðra-Velli faðir Sigurbjargar konu sira Ólafs

Sæmundssonar i Hraungeröi.

dd) Jón í Seljatungu varð gamall.

ee) Jón annar i Vorsabæjarhjáleigu átti Lisebet

Gestsdóttur, pau systkinabörn.

b) Gestur i Vorsabæ í Flóa átti Sigriði Sigurðardóttur
Péturssonar i Nesi Sigurössonar, systur Bjarna
riddara; p. b.:

aa) Sigurður á Efra-Velli (sjá hér áður).

bb) Lisebet átti Jón Jónsson í Vorsabæjarhjáleigu
(sjá hér áður).

cc) Guðrún átti Jón Jónsson i Seljatungu bróður
hans (sjá hér áður),

dd) Hólmfríður átti Eirik Bjarnason i Túni og
börn, Eitt þeirra Bjarni í Túni íaðir Guð-
niundar er nú (1912) býr í Túni.

ee) Puriður átti Jón í Vorsabæ Helgason á Sól-

heimum Eirikssonar í Bolholti Jónssonar og
börn.

íí. Guðmundur í Vorsabæjarhjáleigu átti Helgu
ívarsdóttur og börn.

1) Arbjartur mun fremur vera sonur Porleifs eldra, þótt það
sé ekki öldungis vist.
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ee. F^inar^).

c) Einar i Geröum átti Pórhildi Jónsdóttur á Stóra-

Hofi Einarssonar. Son þeirra Jón i Oddhól o. fl.

d) Vigdis átli Porstein i Kilhrauni Eiriksson frá

Bolholti og niörg börn, par á meöaf var Eirikur

smiður á Laugarbökkuni.

e) Helga átti Jón Magnússon á Efra-Velli í Flóa, þ. 1).

niörg, þar á meðal Magnús i Sandgerði, Stefán i

Króki i Villingahoitshrepp, Olafur i Vatnskoti 1

Pykkvabæ, Sigmundur, Guðrún, er átti Einar

Bjarnhc-ðinsson frá Langagerði Sæmundssonar,
og Puriður, er álti Bernharð Jónsson frá Sumar-
liðabæ og var móðir Jóns gullsmiðs í Hej'kjavik

föður Bjarna snikkara og dbrm.

f) Guðmundur á Strönd á RangárvöIIum átti Katrinu

Sveinsdóttur frá Varmadal Guðbrandssonar Lafr-

anssonar Póröarsonar; þ. b.:

aa) Ej'jólfur í Gerðum i Garði, dó bl.

bb) Guðni i Lambhaga.
cc) Guðmundur í Lambhaga faðir Eyjólfs, er þar

bjó siðar o. fl. systkina.

dd) Valgerður dó ógipt, bl.

g) Anna átti Stefán hrcppstjóra Sveinsson i Varnia-

dal bróður Katrinar, er átti Guðmund Guðnason;

þ. b.:

aa) Filippus hreppstjóri í Varmadal átti Kristínu

Einarsdóttur og niörg börn, þar á meðal:

Filippus, Stefán, Einar, Porgrimur.

ddd. Sigriður átti íiirik Marteinsson á Víkingslæk og siðar

í Háholti í Eystrihrepp; þ. b.:

a) Árni í Háholti átli Guðrúnu Jónsdóttur frá Sand-

lækjarkoti Oddssonar og mörg börn, þar á meðal
var Oddur í Háholti, Jón í Gloru, Ólafur í Há-

holti, Guðríður, er átli Eyjólf Jónsson á Minni-

völlum, Sigríöur, er fyr átti Steindór Pórðarson

í Flagveltu, en síðar Gísla Brynjólfsson s. st., og.

Guðlaug, er átli Gunnar Einarsson í Dalbæ.

b) Jón á Vikingslæk, dó ókv., bl.

c) Helga átli Jón Guðmundsson í Brattsholti og börn.

d) Valgerður átti Guðmund i (iloru Magnússon Por-

gilssonar (sjá hér áður bls. 395).

eee. Halldór á Strönd i Landeyjum (t 1799) átti Vigdisí

Jónsdóttur frá Skeiði Pálssonar, þ. b.:

1) Einar átti Guðrúnu Erlendsdóttur Hjaltasonar, cptir því

scni venjulegast er talið (sjá hér áður).
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IT. Þórarinn^).

gg. Þorgerður').

Katrín átti Gísla son síra Erasmusar,

þ. b.:

aa. Katrín átti Nikulás ^ílausturhald-

ara áKirkjubæ Þormóðsson Korts-

sonar L^'ðssonar, þ. b.:

aaa. Margrét átti Björn sj'slumann

(sjá Daiasj'slu).

bbb. Björn á Kirkjubæjarklaustri.

ccc. Guðrún.

ddd. Hómfríður átti Bessa sýslu-

mann (sjá Múlasýslu)^).

Sesselja átti fyr síra Jón Stefánsson

í Kálfholti og var hans seinni kona,

börn:

aa. Jón.

bb. Hjahi.

a) Jón á Strönd áfli Eirnýju Bjarnhéðinsdóttur og

börn.

b) Guðmundur á Strönd átti Pórunni Jónsdóttur,

þeirra son Halldór smiður á Strönd.

c) Katrin átti F'jhppus Sveinsson undir Eyjafjöll-

um, bl.

líörn Guðmundar Stefánssonar á Strönd og

Guðridar Brynjólfsdóttur eru enn fremur tahn:

llf. Hólmfriður.

ggg. Ástriður.

hhh. Þórdís, Munu annaðhvort fiafa andazt ung eða

dáið bl.

d. Guðmundur yngri Jónsson (Þorleifssonar).

e. Hólmfriður.

f. Sigriður átti Gisla Ólafsson frá Gunnarsholti Arnasonar.

(Esp. ættat.).

g. Jón. Um ætt frá þessum börnum er ókunnugt.

1) Petla á að falla burt, en í þess stað komi: Emerentiana,
er átti Pórarinn Oddsson bóndamann.

2) f*orgerður dó bl.

3) Pessara barna Nikulásar og Katrínar er áður getið bls.

280.
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cc. Vigfús. Aðrar ættir segja, að Jón

bróðir sira Jóns í Kálfholti hafi

verið fyrri maður Sesselju, og þau

hafi ei átt börn^). Seinni maður
Sesselju var Daði silfursmiður á

Staðarfelli Jónsson (sjá Stranda-

sýslu).

e. Erlendur sýslumaður á HvoH (sjá um
hann við Arnessýslu).

f. Valgerður átti Brynjólf Jónsson'); þ.b.:

aa. Ásmundur.

bb. Eyvindur.

cc. Valgerður.

íT. Guðrún.

gg. Guðrún önnur.

hh. Jón.

2. Narfi^). Hans börn:

a. Erlendur á Kirkjulandi í Landeyjum.

b. Salbjörg, sem átti Eyjólf föður Narfa

o. s. frv.

B. Guðrún mun og hafa verið skilgetin dóltir

Jóns Hallssonar, dáið barnlaus*).

1) f*ad er réttara (sbr. ættatölubók sira Jóns á Lambavatni,

Bisks. II, 639). Sira Jón 1 Kálfholti bróðir þessa Jóns manns
Sesselju átti Pórdisi Vigfúsdóttur Hjaltasonar i Teigi og börn

þeirra voru þau: Jón, Hjalti og Vigfús, sem hér eru taldir, og

enn fremur Guðni (sjá hér áður bls. 402).

2) Eirikssonar Torfasonar i Klofa. Valgerður Ásmundsdóttir

var s. k. Brynjólfs og er barna peirra áður getið (bls. 219—221).

3) Þessi Narfi var ekki son Erlends á Hvoli Jónssonar Halls-

sonar, heldur son Erlends sýslumanns Erlendssonar og bróðir

Porvarðs og Vigfúsar lögmanns (sjá hcr áður).

Ó. Snókdalín segir, að sonur Asmundar Porleifssonar og
Hólmíríðar hafi ennfremur verið:

g. Guðmundur, er átt hafi barn með Odd-
nýju, er siðar átti Einar Arnórsson bróður
séra Bjarna á Mýrum í Dýrafirði, en aðrar

ættatölur sleppa honum.

4) Talið er, aö Guðrún þessi hafi átt Sæmund Jónsson (Esp.

ættat,). í ýmsum ættatölum er ekki getið pessara dætra Jóns

Hallssoiiar og Hólmfríðar.
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C. Kaliin hét og laundóttir Jóns. Hennar

dóttur skilgetinni var á alþingi dæmdur arfur

eptir Guðrúnu Jónsdóttur Hallssonar 1594.

Jón Hallsson var fyrst sveinn Einars Eyjólfssonar og

Hólmfríðar^). Svo bar til, að Einar tók krankleik og lá

lengi sjúkur. Var þá sagt, að Jón fiplaði Hólmfríði, fæddi

hún þá Erlend áðurnefndan. Ordrómur var á, að Erlend-

ur mundi vera son Jóns en ekki Einars. Tók þá Hólm-

fríður sig til og fór í Skálholt, en á leiðinni tilsetti hún

Jón Hallsson, að gera sig að förukarli, og vera á leið

hennar, til að bera hana yfir torfæru nokkra; fór það líkt

og fyrir Spes og Þorsteini drómund, að hann datt með

hana og um leið þuklaði hana bera um miðju. Kom hún

loks í Skálholt og vann eið fyrir alla menn utan bónda

sinn og karl þann, sem hefði yfir um torfæruna borið sig,

því að hann heíði verið of Qölþreifinn. Datt svo það mál

niður um sinn. Eptir dauða Einars var Hólmfríður stödd

í Skálholti með syni sínum Erlendi, þá unghngspilti. Pá

Erlendur var þar úti staddur, kom maður að honum, gaf

honum kinnhest og kallaði hann hóruson. Drengurinn

hljóp til móður sinnar og sagði henni frá þessu. Hún
meðgekk þá allt fyrir biskupi Stefáni og tóku þau Jón

lausn af honum hér fyrir, giptust síðan og bjuggu að

Næfurholti og Eyvindará^).

1) Hann mun tyrst hafa verið sveinn Erlends sýslumanns

föður Hólmfriöar, og er fyrst getið 1495. Er hann þá kaupvottur

á Strönd i Selvogi, er Erlendur Jónsson selur Erlendi sýslumanni

Lágafell í Landeyjum (Fbrs. VH, 252—253). Hefur Jón þá verið

ungur, og mun hann tæddur litlu tyrir eða um 1470 og á aldur

við Hólmtriði. Sá Jón Hallsson, er á í barsmiðarmáli og dómur
gengur um á Kaldárbakka i Hnappadalssýslu 1. júni 1500 (Fbrs.

VII, 484—485) mun vera annar maöur en Jón Hallsson sýslu-

niaður, og sama er ef til vill að segja um þann Jón Hallsson,

sem nefndur er i sáttagerð Stefáns biskups og Andrésar Guð-

mundssonar í Saurbæ á Rauðasandi 19. sept. 1505 (Fbrs. VII, 797

—799), en pó er ekki óhugsandi, að það sé Jón i Næfurholti og

hafi hann pá verið í fylgd Stefáns biskups. Hins vegar ér hann

eílaust sá Jón Hallsson, sem er einn dómsmanna í dómi Por-

varðs lögmanns Erlendssonar útnefndum á Borg 1 Grimsnesi 22.

mai 1504 (Fbrs. VH, 692—694).

2) Á að vera: Eyvindarmúla.
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1522 lénti Hannes hirðstjóri Eggertsson Jóni Halls-

syni Mörk og Merkureignir, sem Vigfús lögmaður Erlends-

son hafði fyr haft, máske Jóhann Pétursson hafi 1524 lént

Jóni Hallssyni sýsluna annað hvort hálfa eða alla^). 1529

gefur Jóhann Pétursson hirðstjóri Jóni kvitteringu fyrir af-

gjaldi af Rangárþingi og Merkureignum, og lét hann hafa

umboðið næsta ár. Hér af er auðráðið, að Jón hafði þá

fengið Rangárþing, en máske ekki utan hálft.

1530 nefndi Jón Hallsson kongsumboðsmaður í Rang-

árþingi 6 menn i dóm að HvoU í Hvolhrepp um fjár-

ákæru Jóns Einarssonar tii Eiríks og Bjarna Torfasona.

1534 veitti Ögmundur biskup Jóni Rangárþing. Meina

eg, að Jón liafi þar eptir haldið sýsluna til 1540, en þar

eptir i fá ár máske hálfa móti Páli Vigfússyni, en varla

lengur en til 1547. Óljóst er nær Jón sleppti sýslu eða

deyði. En fyrir 1578 hefir hann verið dáinn, þvi það

ár vitnar Pétur Þorleifsson, að Jón heitinn Hallsson hafi

fyr látið ganga dóm um verkaföll vinnufólks-).

1) Eins og áður hefur verid getiö, hefur Jón fengiö Rangár-

vallasýslu 1522, pvi að 12. júli 1523kvittarHans(Hannes) Eggertsson

hirðstjóri hann fyrirskattinum og sýslugjaldinu af Rangárpingi og

eins lyrir gjald af Skóga- og Merkureignaumboði, er fylgt hefur

sýslunni, og hann hefur þá haft hvorttveggja um eitt ár (Fbrs.

IX, 160—161). Skaptafellssýslu hefur hann tekið 1520, pví að 5.

júli 1522 kvittar Hannes Eggertsson hirðsljóri hann fyrir

skattinum at Skaptafellspingi (»SiðusýsIu«) um tvö ár (Fbrs. IX.

104). 1522 gefur Hólmfriður honum Næfurholt til æfinlegrar

eignar, og á peim árum íær hann kvittanir hjá hirðstjóra fyrir

skuldagreiðslura Vigfúsar Erlendssonar, pvi að Hólmfriður, er pá
hefur verið gipt Jóni, haföi umboð barna bróður síns, eins og

fyr er getið. Eptir pað koma fyrir allmargir dómar Jóns í Rang-

árpingi, enda er dómabók hans enn til á skinni. Vestmannaeyja-

sýslu hefur hann og einnig haft samhliða, líklega optast nær, pvi

að 5. júni 1528 hefur hann nefnt dóm á Vilborgarstöðum um hús-

menn og kaplatðlu i eyjunum (Fbrs. IX, 477—178), og 1537 kvittar

Ogmundur biskup hann fyrir tollinum af Vestmannaeyjum. 4. júlí

1530 fær hann enn að nýju Skóga- og Merkureignir og umboð
yfir öllum konungsjörðum i Rangárpingi (Fbrs. IX, 540—541).

2) Jón hefur dáið löngu fyrir 1578. Hans mun síðast vera

gelið 1537 og hefur líklega andazt skömmu síðar, eða um 1540.

Espólin segir (í ættalölum sinum) að hann hafi haldið Rangár-
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Jón var skáld mikið og því nefnir biskup Jón Arason:

Hallsson hróðrarsnilli
|
hefur kunnað fyrir sunnan^).

Páll Vigfússon.

Faðir: Vigfús lögmaður og hirðstjóri Erlendsson (sjá

hér á undan).

Móðir: Guðrún dóttir Páls á Skarði Jónssonar.

Kona: Guðný Jónsdóttir prests í Holti Gíslasonar Eyj-

ólfssonar mókolls, barnlaus.

Páll var borinn 1512 eða 1513, því hann var 10 vetra,

þá Vigfús lögmaður faðir hans deyði. Hann var um hríð

með Ögmundi biskupi og gerði biskup vel til hans og að

vin sínum. Hygg eg, að hann hafi veitt PáH hálft Rangár-

þing fyrir 1540, en fékk það allt, þá Jón Hallsson deyði

eða nálægt 1547, Eptir 1530 fór hann að búa á föður-

leifð sinni Hliðarenda, og gipti sig þar eptir, gerðist og

lögréttumaður um það leyti, En hálfa Rangárvallasýski

hygg eg hann hafi tekið 1539 eða litlu fyr^).

1539 er Páll fyrst talinn í dómi um Diðriks Mindens

vig, er þótti vandasamt og þá Daða Guðmundsson í Snóks-

dal meina eg báða orðna valda- og sýslumenn um
þann tíma.

vallasýslu 20 ár, og lætur það nærri (frá 1522— c. 1540), þvi aö

liann mun hafa haldið sysluna til dauðadags. Hólmfríður mun
hafa liíaö fá ár eptir liann og andazt 1544 eða 1545. Hel'ur hún

pá verið goniul.

1) Ekki er annað kunnugt af kvæðum Jóns en »EIIikvædi«,

og sýnir pað að Jón hefur veriö skáld gott (sbr. Jón Porkelsson:

»0m Digtningen paa Island i det 15. og 16. Aarhundrede, Khavn
1888, bls. 311—313).

2) Hann hefur tekið Rangárvallasýslu litlu fyrireða um 1540,

eptir fráfall Jóns Hallssonar. Sjá um Pál lögmann Safn til s. ísl.

II, 122— 123. Sögusögn um viðskipti hans og Hjalta Magnússonar,
er átti bðrn með Önnu sj'stur hans, er í Þjódólfi 17. árg. 1865

bls. 77, eptir Pál Sigurðsson i Árkvörn. Er þar sagt, að Hjalti hafi

eitt sinn bjargað lifi Vigtúsar lögmanns, er hann féll i Markaríljót,

og við það hafi Iðgmaður blíðkazt. Öll þessi sögusögn á við Pál

lögmann, en ekki Vigfús föður hans, þvi að Anna mun hafa

/verið á barnsaldri, er hann andaðist, svo aö hann hefur ekki

getað hatazt við Hjalta út af barneignum með dóttur hans.
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1540 lætur Páll ganga dóm i Rangárþingi um úlróðr-

arraenn.

1545 þá dómur gekk á Neðri-Reykjum á Skeiðum af

9 prestum, samt Páli Vigfússyni, Magnúsi Jónssyni og

Magnúsi öðrum Jónssyni, sem nefnast svarnir lögréttumenn.

hygg eg Magnúsarnir haíi verið lögréttumenn, en Páil þá

hafl að minnsta kosti hálft Rangárþing.

1553 lætur Páll enn dóm ganga í Rangárþingi að

Stórólfshvoli um vinnufólk, ef sj'kist.

1555 meina eg, að Páll hefði fyrir sína lögsagnara,

Árna Gíslason og Þorstein Finnbogason, því beggja þeirra

dómar finnast þelta ár í Rangárþingi.

Fyrst framan af hafði Páll í léni 13 jarðir í Kjósar-

sýslu og Arnessv'slu og 5 í Rangárvallasýslu, allar fjTÍr

14 rd. afgjald.

1556 gerðist Páll lögmaður norðan og vestan eptir

Odd Gottskálksson og skipti síðar sama sumar lögdæmum
við Eggert Hannesson og tók lögsögu sunnan og austan,

og fékk konungsstað'íestingu þar upp á 24. april 1558, og

annað konungsbréf síðar fyrir lögmannsdæminu 28. marz

1560, og að hann hafi i léni Skóga- og Merkureignir. —
1559 boðaði Páli Stigsson hann frá embætti fyrir róg um
að hann hefði banað Eyjólfi Kolgrímssyni með því að

ríða á spjótskapt hans. Frá þeim rógi hreinsaði Páll sig

sama ár, en ekki þó því, að hann hefði um of haldið

með enskum kaupmönnum í Vestmanneyjum. Fékk hann

þá að nýju áðurnefnt staðfestingarbréf af konungi fyrir

lögmannsembættinu. 1563 var hann boðaður utan af

konungi út af tollahaldi í Vestmannaeyjum o. fí. 1566

getur enn hans héraðsdóms. Mun hann hafa haldið Rang-

árþing til sins dauða 1570. Ekki kom Páll til alþingis

1569 og sat Eggert Hannesson það ár i hans stóli. Sumir

segja hann hafi þá verið settur frá lögmannsembætti, en

aðrir, að hann hefði þá tekið sína banalegu^).

Páil tjáist að hafa verið mikill hófðingi og mjög auð-

ugur, stórgerður en óhlutdeiHnn. Guðriður, systir Páls,

1) Hann var einmitt dæmdur Irá lögmannsembættinu 1569

vegna ákæru Simonar Surbecks kaupraanns í Vestmannaeyjum,

ad hann hefdi styrkt Verzlun Englendinga þar í eyjunum.
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erfði hann, en síðan Guðrún dóltir hennar, kona Árna

Gíslasonar á Hliðarenda.

Óljóst er hverjir hafi verið umboðsmenn Páls í Rang-

árþingi.

Jón Björnsson.

Árið 1539 föstudaginn næstan fyrir Símonardag um
veturinn í Þjóðólfshaga útnefndi Jón Björnsson 6 menn í

dóm um það, að Jón ísleifsson klagaði til Eyjólfs Þor-

valdssonar, að hann hefði haldið hans vinnukonu siðan

fardaga, item, að naut Eyjólfs hefði drepið kú fyrir sér.

Þessi Jón er liklega sá Jón Björnsson, er var sýslumaður

í Árnessýslu, en óvíst hvort liann þá hafði hálfa sýslu-

veiting eða var umboðsmaður Jóns Halhsonar eða Páis

Vigfússonar.

1574 samþykkti Jón bóndi Björnsson (líklega sami

maður) 6 manna dóm að Holti undir Eyjafjöllum um
skáldskap Erlends^) Magnússonar móti Nikuh'isi Björnssyni').

Nikulás Björnsson.

Eg meina þetta sé sá Nikulás Björnsson á Seljalandi,

1) Meö þvi aö Jóns Björnssonar (sonar Björns Guðnasonar 1

Ögri) er tyrst getið sem sj'slumanns i Arnessýslu 1524, getur það

naumast staðizl, aö hann sé sami maöur og sá Jón Björnsson,

sem dæmir í Holtí undir Eyjafiöllum 1574, eða að minnsta

kosti hefur hann þá hlotið að vera kominn hátt á áttræðisaldur

eða um áttrætt, sé ártahð á dómnum rétt og þetta einn og sarai

maður. Dr. Jón Porkelsson (Ártíðaskrár bls. 185) telur dóm
þennan frá 1570 eða 1571.

2) Þorgpimur Oddsson,
»kongsvaldsins löglegur umboðsmaður í Rangárþingia, útnefndi

dóm á Reyðarvatni 29. maí 1574 um ákæru sira Erasrausar Vil-

ladssonar i Odda gegn Halldóri Gislasyni út af rekstri "afréttar-

tjár i svonefndri Norðurkinn. Er Nikulás Björnsson þar einn

dórasmanna og OddleifurBrynjólfsson lögréttumaður (eflaust faðir

Einars bls. 217). [Eptir bréfi í safni A. M. Apogr. 2141, afskript

í Oddaskjölum i Lskjs.]. Hefur Þorgrimur því haft sýslu í Rang-

árþingi þetta ár, en þó dærair Nikulás þar dóra s. á. Porgrimur
þessi er vafalaust = Þorgriraur lögréttumaður Oddsson, cr álti

Pórunni Bjarnadóttur Torfasonar frá Klofa, og er barna þeirra

áður getið I, 319 og (IV) bls. 222 hér að framan. Hvergi hef eg

fundið getið um sýsluvöld Porgrims nema i þessu eina bréfi.
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sem átti Kristínu dóttur Markúsar Jónssonar á Núpi undir

Fjöllum. En móðir Kristínar var Sesselja systir Eyjólfs í

Dal Einarssonar Eyjólfssonar lögmanns. Börn Nikulásar

og Kristínar voru:

A. Herdís, sem átti fyr Halldór á Álptanesi

Marteinsson biskups og börn, svo síra Högna
Jónsson^).

B. Auðbjörg átti Guðmund Magnússon í Háfi

og börn-). (Sjá Skaptafellssj'slu).

Nikulás hefur að vissu tekið hálft Rangárþing 1570

eptir Pál, en Arni Gíslason hinn hálfa hlutann, eptir því sem

síðar sést af dómum þeirra. 1572 lét Nikulás ganga dóm
með 6 mönnuni um óhlýðnan gegn hreppstjóra skipun.

1574 lætur hann og dóm ganga að Holti með 6 mönnum
um skáldskap'), og kallast þá kongsvaldsins löglegur um-

1) Sira Högni á Stafafelli (i- 1(548) var son sira Jóns Egils-

sonar i Stafholti. Hann missti prestsskap f^TÍr hórdóm.

2) Barna pcirra er getið II, 293. Par er pó vantalin Krislin,

er átti Filippus Teitsson lijörnssonar .lónssonar biskups Ara-

sonar; p. b. : Gunnlaugur á Sandhólaferju og Auðbjörg kona

Einars sýslumanns Porsteinssonar frá Pykkvabæ. Hannes og

Erlendur voru og synir Guðmundar i Háfi og Auðbjargar

Nikulásdóttur. Er enginn efi á, að Guðmundur i Háfi hefur verið

son Magnúsar .Tónssonar á Núpi i Eystrihrepp ogs. k.hans Jarprúð-

ar Bjarnadóttur. Jarprúður gijjtist i 3. sinn Nikulási sýslumanni á

Seljalandi, og var s. k. hans. Þau voru bl., enda hefur hún
hlotið að vera allgömul, er hún giptist Nikulási. Hefur Guö-

mundur son hennar þá giptst Auðbjörgu dóttur Nikulásar og í. k

hans. Var Auðbjörg f. k. Guðmundar, en hin siðari Una Por-

grimsdóttir lögréttumanns Oddssonar og Pórunnar Bjarnadóttur

Torfasonar i Klofa; pau bl. (sjá Árnessýshi).

Priðja dóttir Nikulásar sýslumanns hefir verið:

C. Guöbjörg (sbr. Ártiðaskrár bls. 248).

3) Það er þessi dómur um skáldskapErlendsMagnússonar, sem

Jón Björnsson samþykkir (sjá áður), líklega af því aö Nikulás

var málsaðili. Hafði Erlendur ort nið um Nikulás. Erlendur

þessi er Erlendur Magnússon frá Núpi, síðar s^'slumaður í Múla-

þingi, faöir Torfa sýslumanns. Hefur að likindum litil vinátta

verið með honum og Nikulási, er þá hefur eílaust verid

kvæntur Jarþrúöi stjúpu Erlends. Nikulás sýslumaður mun vera
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boðsraaður. 1578 lætur hann ganga dóm að Hvoli með

6 mönnum um próventu og nefnist þá kongs valdsmaður

i Rangárþingi. 1588, 4. mai að Holti lætur hann dóm

ganga, að leiguliði sé skyldugur að viðhalda húsum að

viðum og veggjuni. 1589 á þriggja hreppa þingi að Lambey

mánudag fyrir Þorláksmessu með 12 mönnum um hrepp-

stjóra, umferðarfólk, vistarfólk, þess skyldur og kaup etc.

Sama ár um mannsslag. Þar eptir sýnist sem Nikulás hafi

tekið Skaptafellssýslu, því laugardaginn fyrir hvítasunnu

1596 að Kleifum raeð 6 dómsmönnum lætur hann ganga

dóm um öreiga og stelpur, sem um sveit fara með fleiru.

1599 hefur Nikulás enn lifað, því þá dæmir Gisli sýslu-

maður Árnason millum hans og Jóns Asmundssonar, og

sektaðist Jón fyrir, að hafa varnað mönnum Nikulásar

veg heim til Fitjar. Af áðurtöldu sést, að Nikulás hefur

haldið Rangárþing, að vísu frá 1570 til 1580 og aptur írá

1.588 til 1590, en meiri efi er á, hvort hann hefur haldið

það allt um téð ár eða Arni Gíslason jafnframt, er eg

hygg muni réttast, eða Nikulás hefir verið lögsagnari Árna

til þess hann deyði, en siðar haldið alla eða háifa sýsluna

til þess Gísli Árnason tók hana eða verið umboðsmaður
Gísla^.

Jón Marteinsson
kongsumboðsmaður í Rangárþingi útnefndi 1572 dóm á

Skarði, þar ein systir klagaði, að hún hefði ei fengið

fullt við önnur sín systkin. Það ár mun Jón hafa haldið

háltt Rangárþing eða verið umboðsmaður. (Sjá Vaðlaþing,

Árnesþing og Vestmanneyjar).

Árni Gíslason.

(Sjá um hann við Skaptafellssýslu, ísaíjarðarsýslu

[og Húnavatnssýslu).

Isá »Níels Björnssona, er útnefndi dóm í Vestraannaeyjum 10.

íjúli 1591.

l^ Nikulás sýslumaður andaðist á Seljalandi 19. apríl 1600
(sbr. Ártíöarskrár bls. 181) og mun hafa haldið sýslu til dauða-
dags. Um framætt hans sjá hér áður III, 417—418, sbr. ennfremur
Ártíðaskrár J. Porkelss. bls. 185—186, 246—249.

28
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Hafi Arni ekki tekið hálfa sýsluna 1570 móts við Nikulás

er víst, að Árni hefir tekið Rangárþing um 1580, en þó
mun það fyrra rétt, því 1570 að Kirkjulæk í Fljótshlíð

nefndi kongsvaldsmaður 1 Rangárþingi Árni Gíslason 6

menn i dóm uni próventu Valgerðar. 1582, 28. maí (ahi

15. maí) að Holti undir EyjaQöllum lætur Árni ganga dóm
um fátæklinga, og 9. janúar 1585 lét kongsumboðsmaður

Árni Gíslason ganga dóm í Rangárþingi um hýsing fátækra.

Árni bjó á Hlíðarenda 1570— 1587 eptir það hann flutti

frá Þingeyraklauslri.

Eg held að Árni hafi haldið að minnsta kosti hálfa

sýsluna til síns dauða, en Eyjólfur Halldórsson tengdason

hans haft Árna umboð til 1587, að Árni deyði og Eyiólfur

fékk hálfa sýsluna að veiting. (Sjá um hann hér á eptir).

Einar Eyjólfsson.

Velburðugur mann Einar bóndi Eyjólfsson kongsumboðs-

maður i Rangárþingi lét 6 manna dóm ganga 4. júní 1581

að Lambeyjar héraðsþingi um Kirkjubæjarteig í Hrafn-

tóptalandi í Holtamannahreppi, sem Erlendur Magnússon

upp á klagaði etc. Dæmdist leigurinn Kirkjubæjar eign^).

Eyjólfur Halldórsson.

Fadir: Halldór Ormsson Einarssonar á Hofstöðum

Þórólfssonar (sjá Gullbringusýslu).

Módir: Þórdís Eyjólfsdóttir mókolls yngra Gislasonar

Filippussonar.

Kona: Solveig dóttir Árna Gíslasonar sýslumanns á

Hlíðarenda.

Bórn: A. ísleifur í Saurbæ (deyði 1654) átti Sesselju

dóttur Magnúsar sýslumanns i Ögri (giptust

1605). Sesselja hafði áður átt tvö launbörn

(sjá Barðastrandarsýslu); þ. b.:

1. Magnús átti Helgu Oddsdóttur Andrés-

sonar; þ. b.:

1) Einar pessi er Einar i Dal son Eyjólfs Einarssonar í Dal

og Helgu Jónsdóttur biskups Arasonar. Hefur hann um tima

verið umboösmaöur i sýslunni, annaöhvort fyrir Árna á Hlíðar-

enda eða Nikulás á Seljalandi.
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a. Hinrik á Hvitárvöllum átti Eygerði

(sjá Kjósars>'siu).

b. Solveig átti Þorvarð Erlendsson^).

1) Porvaröur á Hvitanesi maður Solveigar var son Erlends

á Suöur-Reykjum Porvarðssonar Póróltssonar Eyjólfssonar á

á Hjalla (Bisks. II, 294—295). Börn Porvarðs og hennar:

1. Guðmundur á Hvítanesi átti Eiinu Guömundsdóttur íráNeöra-

Skaröi Póröarsonar.

2. Jón átti Steinunni Guðmundsdóttur systur Elinar; þ. d.:

a. Ingibjörg átti Jón Magnússon á Efra-Skarði og mörg börn,

par á meðal voru Magnús á Neðra-Skarði, Narfi á Geldingá,

Pórunn kona Árna Jörundssonar i Stóra-Lambhaga, Jón
á Efra-Skarði, Sveinn á Hvanneyri, Guðmundur á Hvita-

nesi, Guðrún kona Kaprasiusar Hallsteinssonar og Ingi-

björg kona Magnúsar Olafssonar i Ausu; peirra son Piðrik

hreppstjóri i Viðvikursveit.

3. Torfi átti Sæunni Sigurðardóttur og börn.

4. Gisli. Laundóttir hans:

a. Guörún var tvigipt.

5. Einar á Hvitanesi átti Sesselju Olafsdóttur frá Hvammi í Kjós
Jónssonar í Hvammi Hannessonar Ólafssonar Narfasonar
(III, 571); p. b.:

a. Pórður á Kiðafelli átti fyr Karitas Hinriksdóttur; p. b.:

Brandur á Kiðalelli og Hallvarður, en siðar Margréti Guð-
mundsdóttur frá Neðra-Skarði Ólafssonar.

b. Porvarður i Brautarholti (f 1769) átti íyr Agötu Halldórs-
dóttur frá Möðruvöllum i Kjós Pórðarsonar; p. b:
aa. Snæbjörn prestur á Lundi.

bb. Einar á IJtskálahamri.

cc. Guðmundur.
dd. Sigprúður. Þessara barna og afkomenda peirra er

itarlega getið bls. 32—41.

S. k. Porvarðs i Brautarholti Solveig Kortsdóttir
lögréttumanns á Kirkjubóli á Miðnesi Jónssonar; p. b.:

ee. Oddur prestur á ReynivöIIum átti Kristinu Hálfdanar-
dóttur prests í Eyvindarhólum Gislasonar; p, b.:

aaa. Hálfdan preslur á Mosfelli i Grimsnesi, missti
prestsskap fyrir barneign, drukknaði 5. des. 1808,

átti Ingbjörgu Magnúsdóttur prests í Bjarnanesi
Ólafssonar; peirra dóttir Porbjörg átti Porleit
prófast Jónsson i Hvammi (sbr. II, 387—388).

bbb. Porvarður í Brautarhofti drukknaði með bróður
sínum 1808, átti Póru Guðmundsdóttur frá Fljóts-

dal Nikulássonar sýslumanns Magnússonar; p. b.:

a) Kristin s. k. Ólafs Péturssonar smiðs á Kala-
28-
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c, Guðmundur.

stödutn, peirra son Porvaröur á Kalastöðum,
er átti Margréti Sveinbjarnardóttur prests á

Staöarhrauni Sveinbjarnarsonar; p. b. mörg, par
á meðal Porvarður prentsmiðjustjóri 1 Rvik.

S. m. Kristínar Árni Jónsson á Lundum; bi.

b) Pórður i Kalasfaöakoti átti Kristínu Lopts-

dóttur, systur sira Porláks í Móum; bl.

c) Einar á Grund á Akranesi átti Gunnhildi Hall-

dórsdóttur; p. b.: Halldór á Grund o. fl.

ccc. Gróa s. k. síra Jóns Oddssonár Hjaltalins á Breiða-

bólsstað á Skógarströnd. Sjá um börn peirra

bls. 145—146.

ddd. Guðrún fyrst s. k. Steíáns Ólafssonar Stephen-

sens amtmanns; peirra börn dóu ung, en siðan

f. k. í*órðar Sveinbjörnssonar háyfirdómara (sjá

Árnessýslu).

eee. Karítas átti Lopt hreppstjóra Guðmundsson á

Neðra-Hálsi í Kjós, bróður Porsteins stúdents

í Laxanesi (bls. 40—41); p. b.: Oddur i Hækings-
dal, Porsteinn í Púfu, Pórarinn í Eyjum og Mar-

grét, er átti Björn Tómasson Beck söðlasmið i

Sjávarhólum.

ffT Kristín átti Jóhann á Kaðalsstöðum 1 Staíholts-

tungum Bjarnason prests á Mælifelli Jónssonar;

p. b.: Biarni, Gróa, Hálfdan, Kristin. Launson
Kristinar Oddsdóttur með Guðmundi smið Sig-

urðssyni á Hitardalsvöllum hét Guðmundur.

ggg—iii. Margrétar prjár dóu ungar.

ff. Agata f. k. Guðmundar Guðmundssonar í Eilifsdal og

Þorláksstöðum; p. b.:

aaa. Kristrún átti Guðmund á Sandi i Kjós Eyjólfs-

son i Eyjum Guðmundssonar á Meðaltelli Jóns-

sonar; p. b. : Eyjólfur á Porláksstöðura, Guð-
mundur á Hvitanesi, Agata átti Sigurð Ólafsson

á Saridi, Gisli í Útkoti, Hallbera átti Grim Jóns-

son frá Hvammsvik, Vigdis, er átti fyr Pórólf

Pórðarson frá Saurbæ Ólafssonar (bls. 34) og

siðan Magnús Magnússon og Kristrún, er átti

Magnús Guðmundsson á Kiðafelli.

gg. Sesselja átti Ólaf Jónsson i Eyrar-Uppkoti, bróður

samfeðra Puriðar, er átti Jón Snorrason i Sölvhól (faðír

peirra var Jón Porvarðsson á Ketilsstöðum á Kjalar-

nesi). Börn Ólafs og Sesselju voru Sigurður í Skraut-

hólum og Ketilsstöðum, er álti Kristinu Guðmunds-
dóttur írá Fljótsdal Nikulássonar, og Guðrún, er átti

Kort Kortsson Porvarðssonar; pau systkinabðrn.
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d. Jón.

hh. Guðrún átti Jón Porsteinsson á Vallá, er siðar var
verzlunarmaður í Hafnarfirði og bjó á Ófridarstödum;
þ. b. Magnús stýrimaður í Hafnarfiröi, Vigfús, Guö-
mundur og Solveig, er átti Gisla Skæringsson í Kjós.

ii. Kort í Flekkudal átti lyr Ingibjörgu Oddsdóttur frá

Atlastööum i Svarfaðardal Sæmundssonar prófasts á
Miklabæ Magnússonar; þ. b.:

aaa. Magnús á írafelli átti Ragnhildi Jónsdóttur írá

Fremra-Hálsi Gislasonar; þ. b.:

a) Guðmundur i Káraneskoti átti Ingibjörgu f*or-

valdsdóttur; þ. b.: Ingibjörg, Jóhannes, Guð-
björg, Valgerður, Auðbjörg,

b) Guðrún átti Halldór í Hvammi Jónsson i

Skrauthólum Örnólfssonar; þ. b. : Oddur, Val-

gerður, Porkell, Magnhildur, Helga og Þóra,
er átti Halldór Jónsson í Pormóðsdal.

c) Guðrún átti Ólaf Vigfússon frá Reykjakoti Hall-

dórssonar; þ. b.: Magnús i Laxnesi, Vigfús i

Nauthól, Halldóra og Valgeröur, er átti Matt-
hias Eyjólísson á Fossá.

d) Guðríöur átti Lárus Gunnarsson sterka i Mel-
rakkaey Halldórssonar; þ. b.: Gunnar, Marta.

Laundóttir Magnúsar Kortssonar meö Höllu
Alexiusdóttur var:

e) Valgerður átti Ólaf Jónsson; þ. b.: Kristinn á

Steinum við Rvik, Pórunn, Valgerður, Kristin.

bbb. Oddur átti Guðrúnu Pálsdóttur prests á ÞingvöII-
um Porlákssonar; bl.

ccc. Guðrún átti sira Jón Benediktsson á Raínseyri;

þ. b.: Stefán, Sigurður söðlasmiður á Haukagili i

Hvitársíðu. Benedikt Gabriel, Helga, Ragnhildur
átti Jón Sigurðsson i Valdarási, Hildur átti Sig-

urð Andrésson prests Hjaltasonar móðir Ásgeirs
kaupmanns i Rvik og Hjalta, og Guðrún, er fyr
átti Egil ViIIads Sandholt skósmið á ísafiröi og
börn, en síðar Jón Sæmundsson i Arnardal og
var siðasta kona hans; þeirra son Jón Benedikts
stúdent.

ddd. Solveig átti Magnús i Brautarholti Sigurðsson
Árnasonar og Solveigar Snorradóttur í Narfakoti
Gissurarsonar; þ. b.:

a) Kristinn í Engey átti Guðrúnu Pétursdóttur
í Engey Guðmundssonar, þeirra son Pétur i

Engey.
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2. Eyjólfur átti Agötu Helgadóttur á Hvítár-

völlum; börn:

b) Brynjólfur í Nýjabæ álti Halldóru Guðmunds-
dóttur systur Ólafs i Mýrarhúsum.

c) Katrin dó ung.

f) Fridrik.

g) Ása átti Bjarna. Ólafsson á Ketilsstöðum á

Kjalarnesi (bls. 31) og börn.

eee. Kort í Ej'rar-Uppkoti átti Guðrúnu Ólafsdóttur

(sjá áöur); þau systkinabörn; p. b.

:

a) Kristín átti Steina Halldórsson Steinasonar á

Valdastöðum Jónssonar; p. b. mörg, þar á

meðal Guðfinna gipt Helga Guðmundssyni á

Hvitanesi, nú í Rvík, og Kortrún kona Bjarna

hreppstjóra Péturssonar á Grund i Skorradal.

b) Sesselja átti Gísla Guðmundsson í Uppkoti og

börn.

c) Margrét átti Gisla Pórðarson; bl.

f) Guðrún átti Jón Guðmundsson í Eyrar-Upp-

koti; p. b.: Ólafur, Guðbjðrg og Guðrún kona
síra Jónmundar Halldórssonar á Barði i Fljótum.

g) Kort á Útskálahamri átti Sigriði Magnúsdóttur

og börn.

h) Sigurður á Stórhólmi i Leiru og víðar áttiSoI-

veigu Jónsdóttur írá Fremra-Hálsi Eyjólfssonar

og börn.

i) Þorsteinn dó bl.

S. k. Korts Porvarðssonar í Flekkudal f*ór-

dis Einarsdóttir; p. b.

:

fíT. Björn á Möðruvöllum átti Helgu Magnúsdóttur

prests i Steinnesi Árnasonar; p. b.:

a) Jónas prestur i Sauðlauksdal (f 16. april 1896),

átti Rannveiou Gisladóttur og börn.

b) Anna s. k. Ólafs Guðmundssonar í Mýrarhús-

um, áttu 5 dætur.

c) Kristin átti Jóhannes Jónsson hreppstjóra á

Hóli í Lundareykjadal; p. b.: Björn á Hólí

í Lundareykjadal Astriður kona síra Magn-

úsar Porsteinssonar á Eyrum við Patreks-

fjörð o. fl.

d) Lárus á Kongsbakka í Helgafellssveit átti Rósu
Jónsdóttur; p. b.: Ingólfur skipstjóri 1 Rvik
o. fl.

ggg. Einar í Tjarnarhúsum átti Guðrúnu Gisladóttur;

peirra dóttir Ingibjörg átti Eirík Bjarnason á Eiði

á Seltjarnarnesi.
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a. Sesselja átti Halldór Þórðarson^).

b. Erlendur í Brautarholti-) átti íngi-

björgu Pálsdóttur.

hhh. Kort yngri dó bl.

lii, Ingibjörg s. k. Olaís Bjarnasonar i Flekkudal

bróður Porsteins lögregluþjóns i Rvík; þ. b.:

a) Pórdís átti Brynjólf í Meöalsfellskoti Einars-

son prests á ReynivöIIum Pálssonar: p. b.:

Olafur, Ragnhildur, Einar og Guðrún, er átti

Jón skipstjóra i Melshúsum Jónsson í Mýrar-

húsum Sígurðssonar.

b) Ingibjörg átti Jón yngra Erlendsson á Eyjum
í Kjós og mörg börn.

kk. Jón.

II. Guöbjörg.

Laundóttir Porvarðs Einarssonar i Brautarholti

mm. Karitas átti Magnús Bárðarson.

1) Afkomendur Halldórs og Sesselju eru taldir itarlega hér

að framan bls 28—42.

2) Hann hét ekki Erlendur, heldur Erlingur og bjó siðast i

Blönduholti í Kjós, en íyrst i Brautarholti. Hann var lögréttu-

maöur. Ingibjörg kona hans var dóttir Páls landskrifara Gisla-

sonar lögmanns Póröarsonar. Börn Erlings og hennar:

1. Jón prestur á OlafsvöIIum (f 1707) átti Solveigu Jónsdóttur

frá HIiöi á Álptanesi Péturssonar, er síðar átti Ólaf lögréttu-

mann í Haukadal son Jóns prests Olafssonar i Fellsmúla.

Börn síra Jóns og hennar:

a. Pétur bjó i Haukadal, átti Guðrúnu Halldórsdóttur.

b. Ingibjörg átti Hans Daníelsson hálfdanskan aö ætt. Hann
drukknaði i Hvítá hjá Bræðratungu.

c. Hildur átti Vernharð lögréttumann og stúdent á Búrfelli

son Ofeigs Magnússonar Iðgréuumanns í Skipholti og Bryn-
hildar Jónsdóttur; p. b.:

aa. Jón á Búrfelli (f 1822, 88 ára) átti Ingunni Magnús-
dóttur frá Laugardalshólum Rögnvaldssonar; p. b.:

aaa, Ófeigur smiður á Heiðarbæ átti Porbjðrgu Gunn-
laugsdóttur Jónssonar á Gýgjarhóli Gissurarsonar
Oddssonar og mörg börn; par á meðal voru Vig-

fús i Nesjum, Vernharður og Ingibjörg.

bbb. Sigriður átti Porkel Guðmundsson frá Ásgarði

Magnússonar; þ. b. mörg; par ámeðal Ásmundur i

Asgarði, Guðmundur í Öndverðarnesi, Jón á Fossi

faðir Porkels dbrm. á Ormsstöðum, Gisli' i Laug-
ardalshólum, Magnús i Ásgarði, Hildur, Helga og
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c. Þuríður átti Jón Pálsson^).

logunn, er átti Gisla á Kringlu Magnússon á Snæ-
toksstödum Hjörtssonar; p. b. Porkell snikkari i

Rvik.

ccc. Olafur á Efri-Brú og siöar Svartagili átti Ragn-
hildi Beinteinsdóttur Ingimundssonar Bergssonar

Sturlaugssonar og mörg börn; þar á meða) var

Einar i Litla-Botni faöir Beinteins sem nú (1912)

býr i Grafardal, og er þad ættfólk annarstaðar

talið (III, 98—99).

ddd. Ásmundur i Laugardalshólum átti Solveigu Ein-

arsdóttur; þ. b.: Hildur og Ingunn, er átti I^or-

leif Eyjólfsson í Efstadal.

eee. Magnús á Laugarvatni átti Önnu Vernharðsdóttur

lögrétturaanns Gunnarssonar; p. b.:- Ingunn átti

Guðmund Olafsson i Eyvindartungu, Guðrún eldri

álti Filippus Knútsson á Laugarvatni, Guðrún
yngri átti Eyjójí Eyjólfsson á Laugarvatni og
Hólmfriður átti Guðna i Haga Tómasson frá Hellu-

dal Sæmundssonar.
fff. Bjðrn á Búrfelli átti Ragnhildi Jónsdóttur prests

i Klausturhólum Jónssonar prests i Hruna Finns-

sonar biskups, p. b. Jón prestur á Eyrarbakka

(t 1892), Jón annar söðlasraiður á Hömrum og
Margrét kona Guðmundar Guðmundssonar i

Landakoti á Vatnsleysustrðnd.

ggg. Guðrún átti Erlend í Míðengi Þorgilsson Orms-
sonar smiðs Ásmundssonar, p. b. Þorgils á Minni-

borg, Jón á Torfastöðum i Graíningi Guðrún
kona Porsteins Gislasonar i Mýrarkoli, Ingunn

kona Nikulásar i Hraunkoti Pórðarsonar Eyvinds-

sonar i Votmúlakoti Ófeigssonar o. fl.

bb. Valgarður i Efstadal (f 1800, 62 ára) átti Þuríði Jóns-

dóttur frá Látalæti Jónssonar og Guðríðar Gisladóttur,

systur Ólafs biskups, þ. b. Ófeigur i Kaldárhöfða, Gísli

i Efstadal, Jón í Búrfellskoti, Guðný, dó bl., Guðrún
átti Magnús Bjarnason á Litlahálsi, og Guðriður, er

átti Guðmund Vigfússon prests i Miðdal Jónssonar, og

var son peirra Valgarður í Pórðarkoti í Selvogi.

cc. Ófeigur stúdent, var skrifari Eggerts lögmanns Ólaís-

sonar og drukknaðr með honum á Breiðaíirði 1768.

dd. Ólafur dó ókv. bl.

ee. Björn átti fyr Bryngerði Magnúsdóttur, p. b. Stefán á

1) Jón var bróðir Ingibjargar, er átti Erling i Blönduholti

bróður Þuriðar.
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d. Elín átti Ólaf Jakobsson^).

Egilsstööum í Flóa og Gudrún, en síðar Kristínu Ólafs-

dóttur ekkju Helga Illhugasonar Skálholtsbryta.

fl. Magnús dó á Laugarvatni ókv., bl. á áttrædisaldri.

gg. Guörún var f. k. Porkels á Valdastööum i Kjós Guö-
raundssonar á Meðalfelli Jónssonar, p. b. Hildur átti

Jón Bjarnason á Valdastöðum og Ingibjörg átti Einar

Jónsson á Prándarstöðum.

hh. Solveig (7 1807) átti Gunnar lögréttumann á Laugar-

vatni Högnason lögréttumanns Björnssonar prests á

Snæfoksstöðum Stefánssonar, þ. b.:

aaa. Vernharður lögréttumaður á Laugarvatní átti

Guðrúnu Simonardóttur prests í Selvogi Svein-

bjarnarsonar (eða dóttur Simonar Sighvatssonar

i Krisuvik, bls. 154) (Guðrún var kennd sira Si-

raoni dauðum], p. d. Anna átti Magnús Jónsson

Vernharðssonar (sjá hér á undan).

bbb. Hildur átti Einar Jónsson i Laugardalshólum og

börn.

ii. Ingibjörg (-{- 1776) átti Porkel Magnússon á Selfossi,

p. b. Hildur átti Pétur Pórðarson frá Porlákshöfn

Gunnarssonar og Guðný, er átti Bjarna á Hæðarenda
Guðmundsson frá Stóra-Ármóíi Loptssonar, p. b. Pór-

oddur i Sölvhól o. fl.

kk. Guðrún önnur (Guðrún eldri) dó bl.

II. Ragnheiður átti Einar á Stóra-Hálsi í Grafningi Jóns-

son prests i Arnarbæli Andrésson^r, p. b. Ragnheiður,

Hannes og Dómhildur.
d. Ingibjörg önnur átti sira Steíán Porsteinsson i Steinsholti

(t 1773), p. b.:

aa. Jón Iðgréttumaður á Járngerðarstöðum, siðar á Vatns-

leysuströnd átti Vigdisi Vilhjálmsdóttur lögréttumanns

á Járngerðarstöðum Jónssonar.

bb. Guðrún átti Arnpór Magnússon i Kampholti, peirra

son Kláus. Dótíir hans Guðn^' átti Stefán Bjarnason

i Framnesi á Skeiðum.

cc. Porsteinn i Dalbæ i Ytrihrepp átti Guðriði Guðmunds-
dóttur á Kópsvatni Porsteinssonar; p. b.

:

aaa. Steíán i Neðradal í Biskupstungum átti Vigdisi

Diðriksdóttur og Guðrúnar Högnadóttur prests á

Breiðabólsstað Sigurðssonar, p. b. a) Porlákur í

Neðradal faðir Stetáns hreppstjóra s. st., Einars

i Hvassahrauni og Guðrúnar konu Sigurðar Guð-
raundssonar, er lengi bjó 1 Gröf í Mosíellssveit;

1) Sbr. bls. 42 hér að iraman.
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e. Sigurður bl.

b) Didrik i Laugarási fadir Diðriks í Króki í Flóa,

Gissurar á Vatnsenda i Flóa og Guðmundar i

Keldnaholti í Biskupstungum föður Gisla, er þar

býr nú (1912); c) Páll í Múla í Biskupstungum
faöir Egils, er par bjó síðar, föður Páls læknis í

Kaupmannahöfn, Geirs bónda, er nú býr i Múla
og Jónínu konu Gríms Skúlasonar Thorarensens

á Kirkjubæ; d) Guðrún átti Pál Einarsson á

Bergsstöðum og börn; e) Guðríður; f) Por-

steinn i Langholtsparti í Flóa faðir Margrétar

móður Sigurðar Sigurðssonar alpm. og búnaðar-

ráðunauts; g) Pórunn f. k. Guðmundar á Póris-

stöðum í Grímsnesi Tómassonar 1 Helludal Sæ-
mundssonar.

bbb. Katrín f. k. Vigfúsar í Lambhúskoti Vigfússonar

á ísabakka Vigfússonar s. st. Pórólfssonar.

ccc. Gunnlaugur fór vestur undir Jökul, átti fyr

Guðrúnu Svartsdóttur Kristjánssonar og mörg
börn, en siðar Sigriði Magnúsdóttur frá Bryggju

í Biskupstungum Björnssonar Eyjólfssonar.

dd. Guðmundur.
ee. Sigríður.

ff. Jón annar var reikunarmaður (flakkari).

Hannes prestur í Arnarbæli (f 1707) átti Porbjörgu Jónsdóttur

lögréttumanns á Hliði Péturssonar systur Solveigar, er átti

sira Jón bróður hans; þ. b.:

a. Guðríður átti Porstein á Skammbeinsstöðum Hákonarson
sýslumanns Hannessonar (sjá siðar).

b. Sigríður átti síra Jón Andrésson í Arnarbæli (flTSO); þ. b.:

aa. Einar á Stóra-Hálsi átti Ragnheiði Vernharðsdóttur

lögréttumanns Ófeigssonar (sjá hér áður).

bb. Vigfús prestur i Miðdal átti Agötu Halldórsdóttur frá

Úlfljótsvatni Brandssonar, þ. b. Guðmundur, er átti

Guðríði Valgarðsdóttur Vernharðssonar (sjá áður).

Helga, er átti Arngrim Pálsson i Álfsnesi, Guðrún s. k.

Porleifs Guðmundssonar á Böðmóðsstöðum, Steinunn,

er átti Jón Bjarnason i Efstadal, Jónar tveir, Jór-

unn og Sigurður, dó ungur.

cc. Hannes varð holdsveikur, dó ókv., bl.

dd. Andrés átti Ástriði dóttur Nafra-Jóns Ólafssonar í

í Oddagðrðum, þ. b. Magnús, Sigríður.

ee. Ragnheiður átti Tómas í Auðsholti i Ölfusi Einarsson
Magnússonar á Selfossi Magnússonar, bróður Jóns

læknis i Ármúla, þ. b. Einar í Mjóanesi í Pingvalla-

sveit faðir Einars, er þar bjó siðar (ý 1900), Vigfús í

<
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f. Guðmundur í Eyjafirði, svo á Melum').

Móakoti í Kaldaðarneshverfi, Guðrún átti Guömund
Porsteinsson á Stóra-Hálsi í Grafningi, Porbjörg og

Valgeröur.

íí. Guðlaug s. 1<. Pórðar Einarssonar í Mýrarhúsum á

Seltjarnarnesi, p. b. Bjarni og Barbara, er átti Magnús
Magnússon í Hamrakoti í Andakil.

gg. Guðlaug önnur átti launbörn (tvíburaj með Sæfinni

Porleifssyni frá Árbæ í Öltusi Ásbjðrnssonar, giptist

síðar Jóni Helgasyni, bjuggu í Krisuvíkurhverfi og

flosnuðu upp.

3. Sigurður. Dóttir hans mun hafa verið Guðrún, er átti Hali-

dór Brandsson á Úfljótsvatni (sjá siðar).

4, Ingibjörg átti síra Sæmund Jónsson i Miðdal (ý 1707) og

Sesselju Einarsdóttur af bændafólki úr Borgarfirði (Sesselja

var á lifi á Drumboddsstöðum i Biskupstungum hjá Ingibjörgu

tengdadóttur sinni 1729, 99 ára gömul); p. b.

:

a. Sigurður, útskriíaður úr skóla 1726, bjó sem bóndi á Grims-

læk í Ölfusi átti Helgu Jónsdóttur Porvaldssonar, p. b.

:

Sigurðui', Ingibjörg.

b. Steinunn f. k. sira Porláks Sigurðssonar á Prestsbakka,

p. b.:

aa. Guðmundur aðstoðarprestur á Kirkjubæjarklaustri (ý
1777) átti Kristínu Jónsdóttur silfursmiðs í Arkvörn

Vigíússonar sbr. bls. 130 og er barna peirra pargetið.

bb. Porsteinn í Nýlendu á Seltjarnarnesi átti Guðrúnu
Pálsdóttur smiðs Loptssonar prests á Krossi Rafn-

kelssonar, p. b. Porsteinn, Guðmundur, Póra.

cc. Jón á Flókastöðum í Fljótshlíð, tvikvæntur. Son hans

með f. k. Eyjólfur á Moshvoli, en dóttir hans með s, k.

Helgu Jónsdóttur frá HöII í Borgarfirði Halldórssonar

var Sesselja f. k. sira Pórðar Halldórssonar á Torfa-

stöðum, p. h. Porleifur i Bræðratungu, Jón og Hall-

dór (eldri).

dd. Halldóra átti fyr Grím á Seljalandi i Fljótshverfi Orms-

son prests á Rej'ðarvatni Snorrasonar, p. b. Jón og

Hallgerður, er átti Árna Stefánsson i Fáskrúðsfirði.

Dóttir peirra var Guðný sú, er séra Vigfús Ormsson á

1) Að Guðmundur hafi verið í Eyjafirði er vitanlega rangt.

Hann mun hafa verið á Melum í Melahverfi á Kjalarnesi, og par

bjó Eyjólfur faðir hans. Dóttir Guðmundar, Póra, átti Bjarna

Sigurðsson bróður síra Gisla á Kvennabrekku (sbr. bls. 52).

Kona Guðmundar var Pórdís Hjaltadóttir, eflaust dóttir Hjalta á

Rautarfelli Jónssonar prests i Káltholti Stefánssonar (sjá hér

áður bls. 402).
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g. Helga^.

Valpjófsstad ætlaði að kvongazt á ganialsaldri (sbr.

Ísl. Sagnapætti i f>iódólfi 61. árg. 1909, bls. 214),

S, m. HalJdóru Porláksdóttur Jón Sverrisson eldri á

Seljalandi, bróöir Eiriks sýslumanns, áttu börn.

ee. Sesselja í. k. síra Jóns Hinrikssonar á Keldum, bl.

Agata giptist 1710 Ólafi Ólafssyni í Hvammi í Kjós og var son

peirra Eyjólfur fæddur 1711. Eg hef áður (bls. 35) gizkað á,

að hún hafi fyr verið gipt Brandi i Hvammi, og peirra son

hafi veriö ef til vill Halldór á Úlfljótsvatni. En í ættatölum

Espólins og Snókdalins og viöar er taliÖ, aö Agata hafi átt

Sigurð nokkurn og dóttir peirra veriö Guðrún, kona Halldórs

á Ulfljótsvatni, en réttara mun, aö sú Guðrún hafi verid

dóttir Siguröar Erlingssonar (sjá hér áöur). Dóttir Halldórs

og Guðrúnar var Agata, er átti sira Vigfús Jónsson i Miðdal.

Er sennilegast, að Halldór (f. c. 1708) hafi verið systurson

Agötu Erlingsdóttur, son Brands Svartssonar og Guðrúnar
ErlJngsdóttur. Halldór er i Arnarbælishverfi 1729. Guðrún
Sigurðardóttir 32 ára 1729 er pá gipt Ólafi Guðmundssyni á

Úlfljótsvatni og hefur Halldór ef til vill verið s. m. hennar og

hann pá tarið að búa á Úlfljótsvatni. Guðrún var f. k. Halldórs.

Börn peirra önnur en Agata voru: Sæmundur, er bjó i Sel-

vogi og Herdis, er fyr átti Snorra Magnússon á Suður-Reykjum
(bls. 116) en siðar Jón Helgason i Stardal.

S, k. börn Erlings lögréttumanns í Blönduholti hafa veríð:

Gisli prestur á ÓlafsvöUum (f 1744) átti Ingibjörgu Gisla-

dóttur prests i Kaldaðarnesi Alfssonar; p. b.;

a. Vigfús á Reykjum á Skeiðum átti Guðlaugu Bjarnadóttur

á Reykjum Jónssonar; p. b.:

aa. Eiríkur dbrm. á Reykjum (f 1839) átti fyr Ingunni

Eiriksdóttur frá Bolholíi Jónssonar; p. b.:

1) Á að vera: Helgi, hann bjó á Tindstöðum, átti fyr Helgu

Bjarnadóttur frá Kúludalsá Eyjólfssonar, en síðar Ólöfu Guðna-

dóttur. Dóttir hans og Helgu var Póra, er átti Sölmund hringj-

ara á alpingi Filippusson á Klafastöðum Grimssonar prests i

Görðum Bergsveinssonar:

[Enn er talin dóttir Eyjólfs ísleifssonar bæði hjá

Snókdalin og Espólin:

h. Valgerður. Launson hennar með Pétri Sighvatssyni:

aa. Hinrik i Melshúsum á Álptanesi, tvikvæntur, átti tyr

Pórunni Teitsdóttur, peirra son Teitur á Breiðinni.

I*essi framætt Hinriks er pó mjög vatasöm og hætt

við, að pað sé rangt, að móöir hans hafi verið Val-

gerður Eyjólfsdóttir ísleifssonar, heldur dóttir ein-

hvers annars Eyjólfs].
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3, Solveig átti sira Þorstein Jónsson; börn:

aaa, Katrín átti Magnús alþm. í Syðra-Langholti And-

résson Xarfasonar i Efstadal Einarssonar, þ. b.:

Helgi í Birtingaholti, Sigurður á Kópsvatni, Andrés

í Syðra-Langholti o. m. fl. Synir Helga voru:

Guðmundur fyr prófastur í Reykholti, Magnús
forstöðumaöur kennaraskólans, Kjartan prestur i

Hruna og Ágúst dbrm. í Birtingaholti, en son

Andrésar er Magnús prófastur á Gilsbakka. Dóttir

Magnúsar alþm. Andréssonar og Katrínar var og

Ingunn móðir síra Árna Pórarinssonar á Rauða-

mel og þeirra systkina.

bbb. Ingibjörg átti Eirik Porsteinsson smið á Lauga-

bökkum og börn.

S. k. Eiriks Vigfússonar á Reykjum var Guðrún
eldri Kolbeinsdóttir prests i Miðdal Porsteins-

sonar, ekkja sira Sigurðar Ólafssonar aðstoðar-

prests í Miðdal; þ. b.:

ccc, Vigfús á Reykjum átti Ingibjörgu Gisladóttur frá

Stóra-Hofi í Eystrihrepp Einarssonar, þ. b. a)

Gisli á Syðri-Brúnavöilum, b)Eirikur i Útverkum,

c) Ingimundur og d) Guðrún, er átti Sigmund
Jónsson á Vatnsenda i Flóa.

ddd. Kolbeinn á Hlemmiskeiði átti Solveigu Vigfús-

dóttir frá Fjalli Ofeigssonar s. st. Sígmundssonar,

þ. b. a) Eirikur á Hömrum í F^yslrihrepp átti

Sigriði Jakobsdóttur frá Skálmholtshrauni Högna-

sonar i Skógum Benediktssonar, þ. b. Kolbeinn

í Stóru-Mástungura, Jakob á Hoístöðum á Alpta-

nesi og Sigriður, er átti frænda sinn Lopt Lopts-

son í Steinsholti, b) Jón á Hlemmiskeiði átti

Pórdisi Snorradóttur, þ. b. Kolbeinn, drukknaði.

c) Ingunn, d) Guðrún átti Jón Árnason á Galtalæk.

eee. Loptur i Austurhlíð i Eystrihrepp, þrikvæntur.

Son hans með miðkonunni var Loptur i Steins-

holti, er átti Sigriði Eiriksdóttur frá Hömrum
Kolbeinssonar. En son' Lopts Eirikssonar með
siðustu konunni er Erlendur á Hamarsheiði.

fff. Eiríkur dbrm. á Reykjum (f 9. nóv. 1893) átli

Sigríði Sturlaugsdóttur Gunnarssonar í Auðsholti

Egilssonar, þ. b. a) Ásbjörn i Andrésfjósum. Synir

hans forsteinn í Hafnarfirði og Sigurður í Reykja-

vik. b) Guðrún átti Magnús Sigurðsson á Vota-

m^'ri og mörg bðrn c) Porbjðrg átti Guðmund
Guðmundsson á Álfsstöðum og mörg börn, þar
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a. Margrét átti síra Þorkel Arngrímsson,

þeirra son Jón Vídalin biskup.

á meðal var Eiríkur i Efri-Gróf i Flóa og Björn

i Vesturkoti. d) Eirikur á Olafsvöllum. Son hans
er Sigurður regluboði og dbrm. i Reykjavik. e)

Ingigerður gipt Porsteini smið á Reykjum Por-

steinssyni Jörundssonar á Laug Illhugasonar Skál-

holtssmiðs Jónssonar í Neöradal Freysteinssonar,

þ. b. mörg, par á meðal Bjarni á Hlemmiskeiði,

Pórður á Reykjum, Kolbeinn snikkari i Rvik,

Ingvar bókbindari i Rvik, Þorgeir, Sigriður, Ing-

veldur, Pórdis.

ggg. Ingunn átti Ofeig hinn ríka i Fjalli Vigfússon

Ofeigssonar Sigmundssonar og var f. k. hans,

p. b. a) Ófeigur i Fjalli átti Vilborgu Eyjólfsdóttur

hreppstjóra í Auðsholti Guðmundssonar, p. b.

mörg, þar á meðal, Ofeigur, Guðmundur, Eyj-

ólíur i Rvik, Helga i Rvik og Ingunn, Olafur

verzlunarstjóri i Keflavik. b) Vigfus í Framnesi
átti Margréti Sigurðardóttur frá Arnarbæli i Grims-

nesi Gíslasonar. Son peirra Ofeigur prestur i

Fellsmúla. c) Sigriður f. k. Högna i Skálraliolts-

hrauni Jakobssonar s. st. Högnasonar. d) Sigriður

yngri miðkona Einars Einarssonar á Urriðafossi.

e) Margrét átti Ólaf i Fjalli Stefánsson prests á

Heiði i Mýrdal Stefánssonar. f) Ingunn. g) Mar-

grét önnun átti Guðmund i Ásum i Eystrihrepp

Porraóðsson frá Hjálmholti Bergssonar, peirra

son Ófeigur i Nesi við Seltjörn (drukknaði) faðir

Jóns málfræðings i Rvik. h) Guðrún átti Sigurð

Jónsson á Kálfhóli, peirra son Ófeigur i Arakoti.

i) Guðrún önnur átti Sigurð Sigurðsson iÚteyog
börn, par á meðal er Ingvar i Rvik. k) Sigriður

priðja átti Guðbrand Árnason í Miðdal, p. b.

:

Ingvar á Bjarnastöðum, Sigurður i Árbæ i Ölfusi,

Ófeigur fór til Ameriku o. fl. 1) Ingveldur átti

Eirik Hafliðason í Vorsabæ, þeirra son Eiríkur

hreppstjóri, er bjó i Miklholti o. fl.

bb. Gísli i Kampholti átti Katrinu Jónsdóttir frá Skálm-

holtshrauni Oddssonar, p. b.:

aaa. Vigfús átti laundóttur, er Guðrún hét raeð Pór-

dísi Jónsdóttur i Miðbýli Einarssonar á Iðu

Jónssonar.

bbb. Margrét átti Porsíein á Brú i Flóa Pálsson í Ar-

hrauni Ketilssonar i Vaðnesi Porgeirssonar s. st.
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b. Hildur átti síra Odd Eyjólfsson^).

Póröarsonar. Peirra son Jón á Miðkekki átti

Pórdisi Porsteinsdóttur frá HæringsstaÖahjáleigu

Runólfssonar i Bitru Porsteinssonar, þeirra son

var f*orsteinn læknir i Vestmanneyjum.

cc. Ingigeröur átti Guðmund í*órdarson i AndrésQósum.
dd. Guörún átti Pál Jónsson á Ármóti í Flóa.

ee. Anna átti Stefán Oddsson í Kasthúsum á Álptanesi,

p. b. Stetán, Guöný;

ff. Guðíinna dó ógipt. bl.

gg. Bjarni á Ósabakka átti Guðlaugu Jónsdóttur frá Krögg-

ólfsstöðum Eyjólfssonar prests á Snæfoksstöðum
Björnssonar, p. b.

:

aaa. Bjarni i Rvik átti Halldóru Pálsdóttur i Úthlíö

Snorrasonar og börn.

bbb. Pórður i Úthlið átti Margréti Ólafsdóttur frá

Húsatóptum Grímssonar á Reykjum Óiafssonar

á Hlemmiskeiði Grimssonar og börn.

ccc. Solveig. ddd. Valgeröur dó ung.

eee. Bjarni yngri á Ósabakka átti Ragnheiði Narfa-

dóttur frá Geröum i Flóa Gíslasonar í Skarði i

Eystrihrepp Jónssonar og Elizabetar Gissurar-

dótlur í Hlið í Ytrihrepp Porsteinssonar i Jótu

Oddssonar, bl.

hh. Guðrún yngri dó bl.

Launson Vigfúsar Gíslasonar á Reykjum:
ii. Jón átti Ásdísi Pálsdóttur Ólafssonar.

b, Gudrún (f 1792) átti Ólaí i Syðra-Langholti Gislason s. st.

Erlendssonar; p. b.:

aa. Gisli á Stóruborg i Grimsnesi álti Pórnýju Porsteins-

dóttur á Stóruborg Erlendssonar, þ. b.:

aaa. Sigurður smiður í Arnarbæli átti Vilborgu Jóns-

dóttur prests i Klausturhólum Jónssonar, þ. b.:

Jón i Arnarbæli, Sveinn á Smærnavelli í Garði

og Margrét, er átti Vigfús Ófeigsson i Framnesi

(sjá áöur).

bbb. Porsteinn i Mýrarkoti átti Guðrúnu Erlendsdóttur

írá Miðengi Porgilssonar. Son þeirra var Magnús,

er lengi var i Halakoti á Alptanesi, en siðar i

Rvik og drukknaði þar.

1) Bðrn síra Odds i Holti, voru: Porsteinn prestur i Holti,

f*órður prestur á VöUum i Svarfaðardal, Rannveig dó ógipt, bl,

i stórubólu og Jakob dó bl.
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4. Elízabet átti Halldór Helgason; börn:

ccc. Ólafur gullsmiður í Hákoti á Alptanesi átti Jór-

unni Jónsdóttur systur Bjarna rektors.

bb. Sveinn i Utverkum átti Vilborgu Jónsdóttur, systur

síra Guömundar á Staöastad, þ. b. Elín átti Gudmund
í Útverkum Porsteinsson frá Kíihrauni Eirikssonar frá

Bolholti, Guörún, Vilborg, Ólöf, Jón, Elizabet, Póröur.

cc. Erlingur. Laundóttir hans raeö Helgu Jónsdóttur á

Ásólfsstöðum Porsteinssonar var:

aaa. Póra, er átti Brynjólf á Minna-Núpi Jónsson klaust-

urhaldara Brynjólfssonar sýslumanns Thorlacius

á Hliöarenda (sjá Arnessýslu).

dd. Guðhnna átti P*orstein Porsteinsson í Holtakoti.

ee. Ingveldur f. k. Gísla Jónssonar á Sóleyjarbakka.

ff. Guðrún átti Pórð Guðmundsson á Stórafljóti i Bisk-

upstungum, bl.

gg. Einar.

hh. Sveinn annar.

ii. Ólafur.

kk. Porbjörg. í*essi síðasttöldu munu hafa dáið ung.

c. Puriður átti Guðmund Ófeigsson í Egilsstaðakoti, þ. b.:

Ofeigur, Vigfús, Ingveldur.

d. Katrin f. um 1720, dó ógipt, bl.

e. Sigriður f. um 1721.

f. Erlingur f. um 1723, dó ókv., bl. [Sbr, Manntal i Árnes-

þingi 1729 i minni eign. Kona sira Gisla er þá (1729) dáin].

7. Kristín átti Sighvat Halldórsson. Sjá um börn þeirra HI, 414.

8. Guðrún átti Brand Svartsson i Auðsholti í Ölfusi, er kallaður

var HIutar-Brandur (af sjávarafla) þ. b.:

a. Hannes í Porkelsgerði átti Rannveigu Aradóttur frá Helga-

stöðum Pálssonar, bl.

b. Guðrún átti Ögmund Snorrason í Kotleysu bróður Knúts

i Gerðum og var f. k. hans, þ. b.:

aa. Snorri, er drukknaði á Óseyrarnesferju 1800. Son hans

Jón hreppstjóri i Óseyrarnesi, og er frá honum all-

mikil ætt.

bb. Andrés í Kotleysu. Son hans Brynjólfur í Kotleysu

átti Aldisi Jónsdóttur.

cc. Brandur í Breiðumýrarholti átti Porbjörgu Pórðar-

dóttur.

dd. Ingveldur.

ee. Ingunn.

fif. Gnðrún.

gg. Kristin dó 1826, ógipt, bl., hálf-níræð.

hh. Puriður.
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a. Sira Guðmundur í Ögurþingum.

b. Þórður smiður faðir Elízabetar móð-
ur síra Árna í Gufudal etc.

c. Guðrún átti Þorleif Einarsson og börn^).

C. Guðrún önnur f. k. Sveins Guönasonar á Árgilstöðum i

Hvolhrepp, þ. b.:

aa. Sigvaldi á Herru i Holtum átti Gróu Porsieinsdóttur

trá Króki .lónssonar i Kálftioltshijáleigu Péturssonar,

p. b.:

aaa. Pórunn átti Guðna Ólafsson, bl.

bbb. Guölaug, dó bl.

ccc. Guðrún átti fyr Jón Guðnason frá Seli í Stokks-

ejTarhrepp Magnússonar Porsteinssonar, bl., en

síðar Sigurð Erlendsson á Stóru-Reykjum, og börn.

bb. Guörún átti Bjarna Höskuldsson á Gljúfri í Ölfusi,

þ. b. : Gisli, Gudni, Pórey.

cc. Geirlaug giptist vestur í Gufudalssveit.

dd. Puriöur átti Jón Porsteinsson eldra á Gljúfri, þeirra

dóttir Guðrún átti Árna á Litla-Hálsi og víðar Brands-

son Jóhannssonar i Auösholti Jónssonar og áttu mörg
börn, þar á meðal Brandur i Arnarfelli átti Guðfínnu

Olafsdóttur Mosdals Olafssonar prests i Miðdal Jóns-

sonar, þeirra son Narfi.

ee. Pórdis s. k. Jóns Jónssonar á Bjarnastöðum í Grims-

nesi, þ. d. Pórunn átti Ólaf Guttormsson á Bjarna-

stöðum og mörg bðrn.

d. Jón.

e. Jón annar.

f. Helga lenti á vergangi (er á Drumboddsstöðum hjá Ingi-

björgu Erlingsdóttur móðursystur sinni 1729, 16 ára gömul),

g. Puriður.

Aíhs.: Svo er talið í flestum ættatölum, að Erlingur lögréttu-

maður Eyjólfsson i Blönduholti hafi verið einkvæntur, og 511

börn hans talin börn Ingibjargar Pálsdóttur. En i prestaæfum
sira Jóns Halldórssonar er sagt, að Ingibjörg hafi verið fyrri

kona hans og sira Jón á Ólafsvöllum son Erlings og hennar, en
sira Gísli hálf-bróðir sira Jons, eptir s. k. Erlings, sem ekki er

náfngreind, enda telur Steingrímur biskup svo, og i ættatölu-

handriti Lbs. 42 íol. eru börn Erlings og Ingibjargar talin: Sig-

urður, Jón, Hannes, Ingibjörg og Agata, og hef eg fylgt þvi hér.

En s. k. börnin hafa þá verið: Gisli, Kristin og Guðrún.

1) Eitt barn Porleifs og Guðrúnar var ísleifur prestur á Eyri

í Skutulsfirði, taðir Guðmundar prests i Nesþingum og Torfa
prests á Stað i SúgandafirÖi. Paðan ættir.

29
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d. Katrin átti síra Gudmund Einarsson

og börn^).

e. Sesselja átti Odd Einarsson og börn').

f. Arni i Arnarholti átti börn^).

g. Helga ógipt, bl.

Sigríður átti síra Jósep Loptsson; börn:

a. Síra Loptur i Skálholti, bl., dó 17140>

84 ára.

b. Skapti lögréttumaður (sjá Hegranes-

þing).

c. Þorleifur dó bl.

d. Þórður.

e. ísleifur.

f. Björn.

g. Arni.

h. Sesselja.

i. Kristín^).

1) Son sira Guðmundar i Skarðspingum og Katrinar var Jón
á Knerri faöir Bjarna á Knerri (f 1790), er ýmist var kallaður

»Djöflabani<( eöa »Latinu-Bjarni«, þvi að hann hafði gengið i Skál-

holtsskóla um hrið eptir 1730, en tók þó ekki stúdentspróf (sbr.

III, 114).

2) Á að veraOddur Eiriksson annálaritari á Fitjum. Var Sess-

elja f. k. hans. Voru börn þeirra: Eirikurpresturi Hrepphólum,
Porbjörg kona síra Páls Sveinssonar i Goðdölum, Valgerður, er

átti Arna Ketilsson prests í Ásum Halldórssonar (bls. 50), Kristín,

er átti Pórarinn Jónsson rika á Ásgeirsá og Helga, er átti sira

Hall Olafsson í Grímstungum.

3) Dóttir Arna var Halldóra móðir sira Péturs Björnssonar
á Tjörn á Vatnsnesi föður Péturs prófasts á Víðivöllum.

4) Á að vera: 1724.

5) Frá síra Jósep Loptssyni er mikill ættbálkur korainn, Var
hann þríkvæntur og Sigríður ísleifsdóttir 1. kona hans. Börn
þeirra voru þau, sem hér eru talin: Loptur kirkjuprestur i Skál-

holti, Skapti lögréttumaður á Porleiísslöðum i Skagafirði, ísleifur

á Miðfelli á Hvalfjarðarströnd, Porleifur, Björn, Pórður, Árni,

Sesselja, er átti Sveinbjörn Jónsson i Perney og Kristín, er átti

Jón á Lambastððum á Seltjarnarnesi Pórarinsson prests á Bægisá
Olafssonar (Porleifur, Arni og Pórður dóu bl.).

I
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G. Valgerður átti sira Þorvarð Ólafsson;

l)örn:

a. Sira Olafur á Breiðabólsstað nyrðra,

giptist, átti börn.

b. Sigríður átti Hákon Þorkelsson og

börn.

c. Sesselja átti síra Bjarna Arngrímsson

og börn^).

7. Árni dó 1646.

8. Þorgerður.

B. Árni átti Margréti dóltur sira Erasmusar;

börn:

1. Solveig átti Ámunda í Skógum Þormóðs-

son Kortssonar kaupmanns Lýðssonar;

börn:

a. Kort konrektor, dó 1669.

b. Síra Páll á Kolfreyjustað^).

c. Páll klausturhaldari á Kirkjubæ 1682.

d. Páll yngsti^).

e. Síra Arni á Setbergi.

f. Síra Högni i Eyvindarhólum*).

1) Enn var son sira Þorvarðs og Valgeröar:

d. Páll, er varð aðstoðarprestur hjá föður sínum á Breiða-

bólsstað i Vesturhópi og andaðist ungur. Synir sira Þor-

varðs og Valgerðar eru ennlremur taldir:

e. ísleifur.

f. Gisli, er báöir hafa dáið bl.

2) Synir síra Páls Ámundasonar voru: Guðmundur prestur

á Kolfreyjustað, Ámundi aðstoðarprestur i Heydölum (f 1714) og
Torfi stúdent ))heimski« á Stóra-Sandfelh, faðir Árna á Löndum
i Stöðvarfirði föður' Torfa stúdents á MófellsstöÖam (III, 425).

3) Laundóttir Páls yngsta meö Vigdisi Árnadóttur Porsteins-

sonar sýslumanns í Pykkvabæ var Guðriður, er átti sira Högna
Sigurðsson á Breiðabólsstað, og er paðan mikil ættkvisl.

4) Sira Högni átti Pórunni Torfadóttur prófasts i Gaulverja-

bæ, og var son peirra Benedikt lögréttumaður í Skógum, faöir

Porsteins prests á Skorrastað og Högna i Skógum föður Einars

stúdents i Skógum föður Porsteins prcsts á Kálfafellsstað.

29*
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g, Álfheiður^).

h. Þormóður.

C Þórdís áiti Eyjólf Eiríksson í Múla-); börn:

1. Jón í Eyvindarmúla átti Bergljótu Guð-

mundsdóttur, þ. b.:

a. Guðmundur eldri í Eyvindarmúla').

b. Guðmundur yngri*).

2. Solveig átti Arna Magnússon á Heylæk;

börn

:

a. Guðríður átti síra Björn Höskulds-

son^).

1) Álfheiður átti Jón Einarsson klausturhaldara bróður ísleifs

sýslumanns á FeUi i Suðursveit, og voru synir peirra Árni prestur

i Eyvindarhólum og Kort lögréttumaður á KirkjubóH faðir Gísla

stúdents s. st. og Solveigar s. k. Þorvarðs Einarssonar i Brautar-

holti. Er ætt frá henni áður rakin ítarlega.

2) Eyjólfur var son Eiríks í Múla (Eyvindarraúla) Eyjólfs-

sonar i Dal Einarssonar Eyjólfssonar lögmanns Einarssonar. Bjó

Eirikur i Múla fyrstur sinna ættmanna og andaðist par um 1600.

Eptir hann bjuggu peir langfeðgar par hver eptir annan: Eirikur,

Eyjólfur, Jón, Guðmundur og Eyjólfur hinn spaki. Dóttir Eyj-

ólfs, Gróa, var s. k. Jóns Vigfússonar silíursmiös og eru pau tahn

premenningar að frændsemi, sbr. II, 362. Guðrún dóttir Jóns

silfursmiðs af fyrra hjónabandi átti Jón ísleiksson fálkafangara

í Eyvindarmúla föður Pórðar s. st. íöður Jóns s. st. föður Auð-

unnar, er nú (1912) býr í Eyvindarmúla, svo að pað raá segja,

að ættmenn Eyjólfs Eiríkssonar hafi búið á pessari sömu jörð

nokkuð á 4. öld, og mun pað fátitt hér á landi.

3) Um Guðmund eldra verður siðar getið.

4) Guðmundur yngri átti fjT Margréti Bárðardóttur i Vatns-

dal Gislasonar (bls. 130), en síðar Sesselju Sturludóttur Kárasonar.

5) Börn séra Björns á Reyðarvatni og Solveigar:

aa. MarteinnáReyðarvatniáttiÞórunniÞorsteinsdótturfráDuf-

pekju Jónssonar prests Porsteinssonar Diðrikssonar; p. b.:

aaa. Þórdis átti íyr síra Helga Bjarnason á Mosfelli í

Grírasnesi og börn, exi siðar sira Gisla Andrésson í

Hrepphólum og var son peirra Andrés aðstoðar-

prestur í Flatey.

bb. Eyjólfur á Reyðarvatni átti Kristinu Jónsdóttur; p. b.:

aaa. Jón i Staðarkoti átti Porbjörgu Porsteinsdóttur, systur

Pórdisar konu Marteins föðurbróður hans; p. b.:
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b. Ragnhildur átti sira Sigurð Bjarna-

son og börn^).

a) Eyjólfur í Áshól i Holtum, faðir Porsteins i Vatns-

skardshólum, b) Páll á Efrahvoli, c) Porsteinn eldri

i Staöarkoti, d) Gottskálk á Gaddsstöðum, e) Por-

steinn yngri á íðu faðir Þórarins og Jóns á Iðu,

í) Ingibjörg, er átti Magnús Jónsson á Grafarbakka,

g) Guðrún dó ógipt bl.

bbb. Guðríður átti Bjarna á Vikingslæk Halldórsson frá

Stokkalæk Bjarnasonar og Sigriðar Ólafsdóttur prests

á Hvalsnesi Gislasonar, föðursystur Ólafs biskups

Gíslasonar. Frá peim Bjarna og Guðriði er korain

afarljölmenn ætt, Vikingslækjarætt, Börn peirra, er

til aldurs komust, voru: a) Halldór á Víkingslæk faöir

Porsteins i Skarfanesi föður Guðmundar i Hlið i

Eystrihrepp föður Lýðs i Hlið, b) Brandur faðir Guð-

mundar i Kirkjuvogi föður Brands í Kirkjuvogi töður

Guðmundar alpm. i Landakoti, c) Eiríkur á Ægis-
si^u faðir Höskulds og Erlends í Holtsmúla, d) Hösk-
uldur bjó í Landeyjum, e) Jón eldri. Dóttir hans
Pórunn átti Jón i Seli á Landi Ingvarsson á Stóru-

völlum Magnússonar og börn, f) Jón yngri á Vindási
faðir Jóns s. st. og Kristínar, er átti Gunnar Einars-

son i Hvammi á Landi, áttu fjölda barna, g) Stetán í

Árbæ faðir aa) Brynjólfs i Vestra-Kirkjubæ föður
Guðmundar ))ríka« á Keldum og bb) Bjarna i Hjálm-
holti föður Eiriks í Túni; h) Gissur á Neðra-Seli á

Landi, átti börn, i) Ólafur á Fossi á Rangárvðllum
faðir Margrétar, er átti Odd á Fossi Guðmundsson
á Steinkrossi Hallvarðssonar á Heiði Teitssonar og
mörg börn, k) Loptur á Kaldbak taðir Lopts hrepp-
stjóra s. st. og Eiríks í Ketilhúshaga, 1) Kristin s. k.

Sigurðar Jónssonar á Porleifsstöðum; p. b.: Jón a

Porleifsstöðum og Guðrún, er átti Bjarna Hannes-
son á Steinkrossi.

(Brynjólfur Stefánsson i Kirkjubæ, sonarson Bjarna á Vikings-

læk, fróður maður, hefur rilað ítarlega um ætt pessa, og Por-
steinn Halldórsson í Skarfanesi annar sonarson Bjarna og fróð-

leiksmaður, hefur og ritað um ættina með stuttum æfisögum. Er
petta hvorttveggja merkisrit).

1) Ragnhildur var f. k. séra Sigurðar á Kalfafellsstað og voru
börn peirra:

aa. Eyjólfur álti Arnbjörgu Sigmundsdóttur.
bb. Guðmundur átti Póru Magnúsdóttur próíasts á Hörgs-

landi Péturssonar.

cc. Sigriður átti Árna Stefánsson frá Hörgslandi Einarssonar.
dd. Sigriður önnar átti Eirik Sigmundsson og mörg börn.
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c. Aiina átti Þorlák Gunnlaugsson og

börn^).

d. Þuríður átti síra Gísla Bárðarson og

börn^).

e. Olöf átti Magnús Hannesson í Næfur-

holti og börn^).

f. Þorbjörg átli fyr Þorgrím Pétursson

og börn.

Seinni maður hennar Auðunn í

Svínaskógi*); áttu börn.

g. Olafur á Heylæk átti Guðrúnu Guð-

mundsdóttur og böm^).

3. Sigríður.

D. Þórður á Rekstöðum á Barðaströnd átti

fyr Steinunni Björnsdóttur, bl., svo Ingi-

björgu dóttur síra Jóns Þormóðssonar, bi.

E. Guðríður átti síra Bjarna Ormsson á Kol-

freyjustað, þ. b.

:

1. Síra Eyjóifur'").

1) Þorlákur var son Gunnlaugs prests Sigurðsspnar í Saur-

bæ i Eyjafirði. Hann lærði i Hólaskóla, var lengi i HoUandi.
Son hans og Önnu var Erlendur faöir Helga á Vindási á Landi

og siöar Hæringsstöðum töður Erlends s. st. og hefur pess verið

áður getið. Frá Erlendí á Hæringsstöðum er niargt fólk komið
í Árnessýslu.

2) Kona síra Gisla (sbr. bls. 127) hét Þrúður (eu ekki t*ur-

íður). Dóttir síra Gisla, er átti Sigurð Magnússon Kortssonar
(bls. 129) mun og hafa heitið Prúður, en ekki Puriður. Meðal
barna síra Gísla og Þrúðar Árnadóttur er vantalinn (bls. 127— 129)

Arni á Bryggjum í Landeyjum. Dóttir hans hct Prúður.

3) Son Magnúsar Hannessonar í Næturholli og Olafar var

Gisli á Keraugastöðum á Landi (f. c. 1694) stór maður ogsterkur.

Er sðgn um, að hann hafi gUmt við útlendan kraptajötun (wblá-

mann«) á Eyrarbakka og borið liærra hlut.

4) Son Auðunnar Brandssonar og Þorbjargar var Porgeir,

er átti Guðrúnu Oddgeirsdóttur úr Bjarneyjum.

5) Börn Ólafs og Guðrúnar eru talin H, 306.

6) Séra Eyjólfur á Kolfreyjuslað átti Guðrúnu dóttur síra

Ólafs prófasts Einarssonar í Kirkjubæ, bróður Odds biskups

(í Bisks, n, 670 er sagt, að hann ætti Margréti dóttur sira Gísia

Einarssonar á Stað á Reykjanesi, en það mun rangt).
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2. Gissur^).

3. Margrét.

4. Halldóra eldri^).

5. Halldóra yngri.

Sturla bartskeri, dó utanlands, bl.

(Aðrar ættir segja, að Sturla, Aini, Þórdís

og Guðríður hafi verið börn Þórðar').

1) Gissur i Tungu i Fáskrúðsfirdi átli Guðnýju Höskulds-

dóttir prests i Heydölum Eínarssonar; þeirra son Jón prestur í

Berufirði (;- 1710).

2) Halldóra álti síra Jón Höskuldsson á Hálsi i Hamars-
firdi (t 1670); þ. b.:

a. Árni átti Ingibjörgu Guðbrandsdóttur.

b. Helga átti Jón Guðmundsson i Papej': þeirra dóttir Lukka
átti Ketil Ólatsson frá Hvalnesi Ketilssonar prests á Kálfa-

fellsstað Olafssonar; þeirra dótlir Helga átti launson með
sira Jóni Pórðarsyni á ReynivöIIum, er Jón hét. Önnur dóttir

Ketils og Lukku var Ingibjörg, er átti Einar Árnason; þeirra

dóttir Arndís átti Porbjörn Jónsson á Teigarhorni. Son þeirra

mun hafa verið Pétur á Krossi á Berufjarðarströnd faðir

Arna föður Eiriks á Teigarhorni.

c. Steinunn.

d. Úlfheiður.

e. Ormur prestur á Hálsi (ý 1721) átti Herdísi Gudmundsdóttur
prests á Stafafelli Laurentiussonar; þeirra son Guömundur
prestur á Stafafelli faðir Egils Staffeldts stúdents (»Egils Snotru-

fóstra«),

3) Það er öldungis skakkt. í Annál(FitjaannáIhinum eldri?)

i satni Jóns Sigurðssonar 2 fol. í Lbs. er launson Eyjólls sýslu-

manns Halldórssonar talinii:

G. Jón, er ált hafi Pórunni dóttur Jóns Grimssonar,

er veginn var i Siöumúla og þ. b.:

a. Jón i Þorlákshöfn. Dætur hans hafa verið

Guörún, er átti Hafn Jónsson á IJIfljótsvatni

og Puríöur. er fyr átti Jón eldra Snorrason
frá Hæringsstööum (Bisks. II, 676), en siðar

Orm Klængsson á Litlalandi, strauk svo íyrir

1670 meö Porgeiri Ingjaldssyni á Breiöabóls-

staö i Ölfusi og lenti i vandræðum vegnaþess.

b. Jón annar.

c. Vigfús, sterki Fúsi, fyrir austan (sbr. Bisks.

II, 652). Getur vel verið, aö sá Vigfús sé

sami maður og Vigfús Jónsson á Bjarna-

stöðum i Selvogi, er átti Gunnhildi Björns-
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Eyjólfur bjó á Reyðarvatni, þá hann hafði fengið Sol-

veigar dóttur Árna sýslumanns Gislasonar. Gerðist hann

hjá honum umboðsmaður og lét 1585 dóm ganga og sama

ár finnsl dómur Árna í Rangárþingi. En við dauða Árna

1587, hefur Eyjólfur fengið hálft Rangárþing. 1592

nefndi Eyjólfur 6 menn í dóm að Fíflholtum um reka^), og

kailast þá kongs-umboðsmaður. 1591 að Reyðarvatni lét

hann dóm ganga um öreigaskuldir, og sama ár lét hann

ásamt Oddi biskupi ganga helminga-dóm í máli síra Orms
Ofeigssonar og Erlends á Stóruvöllum.

1593 lét Hákon sýslumaður Arnason ganga dóm að

Lambey í umboði Eyjólfs sýslumanns Halldórssonar,

Eyjólfur brúkaði og fyrir sinn lögsagnara í Rangárþingi

Sigmund Þórólfsson. Hvað lengi Eyjólfur hélt hálfa sýsl-

una er mér óljóst, þó meina eg hann hafa haldið sýslu-

partinum fram yfir 1596 eða lengur.

Sigmundur Þórólfsson.

Faðir: Þórólfur á Hjalla í Ölfusi son Eyjólfs á Hjalla

og Ásdísar systur Ögmundar biskups.

Móðir: Margrét dóttir Erlends lögmanns Þorvarðssonar

(sjá Árnessýslu).

dóttur Geirraundssonar, og var faöir Pór

elíar konu Ingimundar Grimssonar á Strönd

(sbr. Bisks. II, 394). Pessa Jóns launsonar Eyj-

ólís sýslumanns er hvergi annarstaöar getiö,

en i þessum fyrnefnda annál, sem litt eöur

alls ekki hefur verið þekktur hingaö til og

er bygður á annál Jóns Sigurðssonar bart-

skera i Káranesi (ý 1670), en sá annáll

brann hjá Árna Magnússyni 1728. I annál

pessum (J.Sig. 2 fol.) er fjöldi ætta, og ýmis-

legt, er ekki finnst annarstaðar. Hann errit-

adur 1694 (af Oddi Eirikssyni á Fitjum?).

1) Sá dómur er frá 23. júní. Eyjólfur mun ekki hafa haldið

sýsluna lengi. Mun hann hafa haft helming hennar móls við

Nikulás Bjórnsson á Seljalandi. Hann er dáinn 1597, og

16. júní 1603 fara fram skipti eptir hann og Solveigu konuhans,

er andazt hefur um 1602. Pað sésí af visitazíubók Brynjólfs

biskups um Sunnlendingafjórðung bls. 157 (i Lskjs.).
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Kona: Margrét dóttir Björns á Keldum Þorleifssonar

lögmanns á Skarði (sjá Dalasýslu).

Börn: A. Ögmundur átti Helgu dóttur sira Erasmusar

Villadssonar á Breiðabólsstað, bl.

B. Ömólfur átti dóttur sira Hannesar^)

Evertssonar þýzka. (Aðrar ættir segja, að

Örnólfur hafi ekki verið son Sigmundar,

heldur son Guðmundar og Ásdísar Sig-

mundsdóttur og hafi átt Hallberu dóttur

síra Hinriks Evertssonar 1 Villingaholti;

þ. b.: 1. Halla. 2. Margrét).

C. Páll átti Kristínu Erasmusdóttur prests

Villadssonar, bl.

D. Ásdis átti Guðmund Eyjólfsson á Hofi^);

börn:

1. Finnur á Snjallsteinshöfða átti Helgu

Ólafsdóttur^); þ. b.:

1) A að vera síra Hinriks Evertssonar. Pad hefur verid Örn-

óllur Sigmundsson, sem trúlofaðist dóttur hans (nafns hennar er

ekki getið) 1610 og voru saman nokkur ár, en l>aö var Örnólíur

Guðmundsson á Hellum (v 1650) sem átti Hallberu (Simonar-

dóttur) ad noröan, systur Herdísar Símonardóttur 3. konu Torta

lögrcttumanns Jónssonar i Hhð; en pað er skakkt, að telja hana
dóttur sira Hinriks, eins og gert er i ættatölum og í registri við

Biskupasðgur H. B. Pað mun fremur vera Helga dóttir Öraólís

Sigmundssonar, er átti Snorra Jónsson lögréttumann á Hærings-
stööum, heldur en dóttir Örnólfs Guðmundssonar á Hellum, pótt

pað sé ekki alveg vist; p. b.: a) Kolbeinn i Seljatungu faðir Hann-
esar í Seljatungu íðður Hróbjarts á Votamýri og Kolbeins sögu-

skrifara, b) Jón á Purá. Hans son líklega Örnólfur á Póris-

stöðum í Ölfusi (f. c. 1666) faðir Valda á Rauðará fööur Örnólfs

í Álfsnesi. c) Hallfríður átti fyr Svein á Ármóti Gíslason frá

Ólvaðsholti Brynjólfssonar (sjá hér áður), peirra son Runólfur
lögréttumaður á Stafnesi, en síðar átti hún Pórö Runólfsson, og
var son peirra Runólfur lögréttumaður í Sandgerði. d) Gróa,
ef til vill sú, sem er i Syðri-Vallarbjáleigu 1729, 72 ára (f. c. 1657).

Helga Ornólfsdóttir mun siðar hafa átt Jón Gislason lögréttu-

mann á Hæringsstöðum bróður Sveins, er átti Hallfriði og var
f. k. hans.

2) Faðir Guðmundar á Hofi var Eyjólfur Pórarinsson.

3) Helga kona Finns var dóttir sira Ólafs Egilssonar í

Vestmanuaeyjum.



450

a. Ingibjörg^).

b. Guðrún^).

c. Guðlaug^).

d. Katrín*).

1) Ingibjörg átti síra Daða Halldórsson i Steinsholti, er barnið

átti með Ragnheiði dóttur Brynjólfs biskups; þ. b.:

a. Ingibjörg, er átti sira Guðmund aðstoðarprest i Steinsliolti

Jónsson Fabianssonar; þeirra son Daði prestur i Reynisþingum.

b. Guðrún s. k. síra Eiriks Oddssonar i Hrepphólum.
c. Margrét átti Jón Árnason Pálssonar prests i Klausturhólum

Jónssonar; þeirra son Hákon í Kirkjuvogi (bls. 165).

d. Kristín.

e. Anna. (Sjá nánar um afkomendur sira Daða II, 333).

2) Guörún átti Jón Jónsson ráðsmann á Hólum; þ. b.: Jón

prestur á Mððruvallaklaustri (y 1707) og Guðrún, er álti Martein

prentara Arnoddsson.

3) Guðlaug átti Ásmund Guðnason Iðgréttumanns i Tungu-
felli Jónssonar prests i Kálfholti Stefánssonar; þ. b.: Guðríður

s. k. sira Pórðar Porsteinssonar i Villingaholti, Ásdis, er átti sira

Eyjólf Björnsson á Snæfoksstöðum, Þorsteinn, Olafur, Hallgerður,

Hallbera, er átti Magnús Jónsson á Gratarbakka og Kristin, er

átti sira Jón Gíslason i ViHingaholti.

4) Katrin átti Sigurð Guðnason i Ásgarði bróður Asmundar
i Tungufelli, er átti Guðlaugu; þ. b.:

a. Asmundur i Ásgarði átti Sigriði Jónsdóttur prests á Seltjarnar-

nesi(T22. febr. 1718)Stefánssonar prests s. st. HalIkelssonar;þ. b.:

aa. Sigurður i Ásgarði átti Guðrúnu ívarsdóttur Helgasonar;

þ. b.:

aaa. Jón prestur á Rafnseyri faðir Sigurðar prófasts s. st.

föður Jóns Sigurðssonar.

bbb. Salvör átti síra Ögmund Högnason á Krossi; þ. b.:

Sigurður prestur á Ólafsvöllum taðir Ögmundar
prests á Tjörn, Sæmundur í Eyvindarholti faðir

Tómasar prófasts á Breiðabólsstað o. fl.

ccc. Vigfús á Kiðabergi átti Arnlaugu Grimsdóttur frá

Norðurkoti við Öndverðarnes Jónssonar; þeirra

synir: Porsteinn i Miðdalskoti faðir Halldórs s. st.

föður Sigurðar á Efri-Brú i Grimsnesi og Bergur i

Vesturkoti hjá Hjálmholti.

ddd. Gisli átti Steinunni Eiriksdóttur frá Púfu i Olfusi

Brynjólfssonar; þeirra son Gisli á Villingavatni i

Grafningi átti Pjóðbjörgu Guðnadóttur frá Reykja-

koti Jónssonar Eysteinssonar og raörg börn, þar á
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2. Þórólfur átti Guðrúnu dóttur Magnúsar

prests Guðmundssonar^); börn:

meðal voru Ingimundur í Króki og Magnús á Vill-

ingavatni faðir Magnúsar, er nú býr þar (1912), og

brædra hans.

eee. Helgi i Brattsholti i Flóa, sidast í Stokkseyrarseli,

átti fyr Elinu Einarsdóttur prests á Ólafsvöllum Jóns-

sonar, og eru börn þeirra áður talin bls. 304—305.

S. k. hans Vigdís Alexiusdóttir; þ. b.: Eirikur, Guð-

rún.

íTT. Guörún átti Melkjör Jónsson í Gelti i Grimsnesí

(t 1814); pau bl.:

ggg. Guðbjörg átti Halldór Jónsson á Ytri-Purá i Ölfusi

bródur sira Engilberts í Saurbæ; p. d.: Ingibjörg, er

fyr átti Porstein Póröarson, en siðar Halldór Guð-

mundsson á Reyðarvatni, og var þeirra dóttir Guð-

rún, er átti Böðvar Tómasson á Reyðarvatní.

hhh. Guðrún yngri s. k. Jóns ísleifssonar í Botni; p. b.

bls. 39-41.

iii. Guðný dó bl., var á sveit i Grimsnesi 1814.

bb. Steinunn átti Hans Jörgensson Klingenberg á Krossi á

Akranesi; p. b.: Ellisif, Anna, Katrín og Jörgen fadir Ás-

mundar í Elinarhöfda, sem átti fjölda barna, er fjölmenn

ætt er frá komin á Akranesi og um Borgarfjörö.

cc. Pórdís (Ý 3. ágúst 1785) átti fyr sira Benedikt Jakobsson

í Fljótshlíöarþingum, en síðar síra Pál Högnason á Torfa-

stöðum og var peirra dóttir Vígdís f. k. sira Halldórs Pórð-

arsonar á Torfastöðum.

dd. Ingibjörg átti Halldór Teitsson á Vatnsleysu á Vatnsleysu-

strönd Porleifssonar.

ee. Ásmundur á Kjaransstööum og Reyni á Akranesi átti

Kristinu Ingimundardóttur frá Haukholtum Jónssonar;

þ. b. : Ingimundur prestur á Eiðum, Vigfús faðir Ás-

mundar á Bjarteyjarsandi við Hvalíjörð og Þórunn, er

átti Guðmund Jónsson frá Þórustöðum í Ölfusi Guðmunds-
sonar.

b. Ingibjörg átli Sigurð Jónsson á Svarfhóli i Hraunhrepp. Laun-

son hennar með Páli Arnasyni úr Staðarsveit var Jón pró-

faslur á Stað i Steingrimsfirði íaðir Asgeirs prófasts á Stað

fðður dr. Snæbjarnar Stadfeldt héraðsfógeta í Randers og

Jóns prests i Stapatúni föður -\sgeirs Stadfeldt héraðsfógela

í Noregi.

1) Magnús taðir Guðrúnar var ekki prestur, heldur son Guð-
mundar prests Gíslasonar i Gaulverjabæ. Pórólfur bjó á Sand-

læk i Eystrihrepp.
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a. Guðmundur^).

b. Guðraundur annai').

c. Arni.

d. Brynjólfur^).

e. Vigfús*).

Björn á Flagveltu átti fyr Guðríði Erasm-

usdóttur; þ. b.:

1) Guðmundur eldri átti Ingibjörgu dóttur Gisla prests í*ór-

oddssonar á Snæfoksstööum og Valdísar Guðmundsdóttur.

2) Guðmundur yngri á Velli i Flóa. Börn hans:

a. Guömundur i Gerðum átti Ástriði Gísladóttur frá Hlið i

Eystrihrepp Torfasonar lögréttumanns i Hlið Jónssonar. Meðal
barna peirra Valdis s. k. Runólfs Sveinssonar lögréttumanns

á Stafnesi og Ingibjörg, er álti Gissur i Flagbjarnarholti Tóm-
asson Gissurarsonar á Lækjarbotnum Gíslasonar.

b. Pórólíur i Vorsabæ í Flóa átti fyr Helgu Jónsdóttur lögréttu-

manns á Hæringsstöðum Gislasonar og fjölda barna, sem
mikil ætt er írá komin i Arnessýslu og viðar. Einn son hans
Jón á Kekki faöir Jóns á Asgautsstöðum föður Guðmundar i

Starkarhúsum föður Bjarna ættfræðings (ý 1893) og systkina

hans. S. k. Pórólfs í Vorsabæ var Halldóra Vigfúsdóttir frá

Haugi i Bæjarhrepp Magnússonar prests i Kálfholti Páls-

sonar; þ. b.: Magnús, sigldi til Grænlands, var þar 20 ár og
komst aptur til Kaupmannahafnar.

c. Björn á Efra-Velli átti fyr Gunnhildi Jónsdóttur og mörg
börn, siðar Puríði Einarsdóttur. Einn son hans Jón i Eyjum
i Kjós faðir Sæmundar föður Ara umboðsmanns á Akur-

eyri.

d. Ingunn átti Lopt Guðmundsson í Holti i Stokkseyrarhrepp

og mórg börn, þar á meðal Jón i Nýjabæ i Flóa faðir Gisla

á Disastöðum og Guðmundur á Stóra-Ármóti faðir Bjarna

á Hæðarenda.
c. Puriður átti Gisla Ögmundsson á Hellum i Bæjarhrepp og

börn.

3) Brynjólfur bjó i Narfakoti i Njarðvikum.

4) Vigfús á ísabakka. Synir hans voru: Vigfús á Isabakka,

faðir Vigfúsar i Lambhúskoti, Jón i Snússu og Guðmundur á

Lindarhamri faðir Önuu, er var þrigipt og átti síðast f*órð Hall-

dórsson í Haukholtum; þeirra son Halldór prestur á Torfastöð-

um (t 1831).

Son Pórólfs á Sandlæk var ennfremur:

f. Magnús, var skólagenginn og dó bl.
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a. HelgaO-

b. Ástríður^). Svo giptist Björn aplur i

elli sinni og áttu þann son, er hét:

c. Adam^).

Sigmundur átti Helgu Eiríksdóltur*);

börn:

a. Eirikur^).

b. Kolbeinn^).

1) Helga átti Gissur Gislason á Lækjarbotnum á Landi þ. b.

:

a. Tómas i Flagbjarnarholti átti AstríÖi Gunnlaugsdóttur systur

Teits fööur Hallvarös á Steinkrossi; p. b.:

aa. Gissur í Flagbjarnarholti átti Ingibjörgu Guðmundsdóttur
frá Geröum Guðmundssonar á Velli Pórólfssonar (sjá

hér áður); þ. b.: Björn og HallfriÖur.

bb. Pórunn átti Jón Porsteinsson i Markaskarði, p. b.: Gott-

sveinn, Olafur, Tómas.
cc. Puriður.

dd. Gisli i HJallanesi átti fyr Helgu Jónsdóttur prests i Fells-

múla Ólafssonar;Þ. b. Hannes á Minnivöllum, Gisli í Gröf

á RangárvöUum, Jón og Álfheiður, en síðar átti hann
Ingiríöi Guömundsdóttur í Hjallanesi Jónssonar og Por-

gerðar Hallbjörnsdóttur, þ. b.: Guömundur i Hjallanesi,

Gisli og Helga, er átti Stefán Filippusson prests i Kálf-

holti Gunnarssonar og mörg börn (III, 146).

2) Ástriður átti Stefán Tómásson, bl.

3) Adam Björnsson seldi Guðmundi Jasonssyni West á

Stokkseyri 10 hdr. i Flagbjarnarholti 1696. Adam mun hafa
dáið bl.

4) Helga var dóttir Eiriks Jónssonar í Skál og Helgu Stef-

ánsdóttur prests í Odda Gislasonar biskups. Sigmundur mun hafa
búið á Lýtingsstöðum í Holtum.

5) Eirikur bjó i Bjólu 1709 (Jarðabók A. M.),

6) Kolbeinn bjó á Berustöðum í Holtum 1709 (Jarðabók A. M.).

Hans son:

a. Bjarni í Bjólu, dó gamall 1773, átti Aldísi Jónsdóttur, þ. b.:

Hinrik i Bjólu, Sigmundur og Guðrún. Son Kolbeins er og
ef til vill:

b. Porsteinn í Tungufelli faðir Kolbeins prests í Miðdal (ý 1783),

en það er samt óvist. 1729 er á Ásólfsstöðum í Eystrihrepp
hjá Jóni Sigmundssyni (bróöur KolbQÍns?) Sigriður í*orsteins-

dóttir 70 ára, er gæti verið ekkja Kolbeins á Berustððum og
móðir Bjarna og Porsteins. Dóttir Kolbeins á Berustöðum:

c. Anna s. k. Jóns Guðmundssonar i Köldukinn (sjá áður).
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c. Guðmundur.
d. Solveig^).

5. Örnólfur átti Hallberu Hinriksdóttur-);

þ. b.:

a. Margrét^).

1) Solveig átti Jón Eyjólfsson bróður sira Asmundará Breiða-

bólsstað á Skógarströnd; peirra son (eptir pvi sem talid er, en
niun pó vafasamt):

aa. Sigmundur i Fossnesi átti Sesselju Loptsdóttur; p. d.:

aaa. Hallbera álti Ingvar á Stóruvöllum Magnússon frá Þjórs-

árholti Einarssonar og Asdísar Pétursdóttur frá Guöna-
bakka Árnasonar, peirra son Magnús íaðir Ingvars i

Skardi á Landi og er sú ætt fjölmenn.

Enn var son Sigmundar á Lýtingsstööum og Helgu:

e. Jón (ef til vill sá Jón Sigmundsson, sem bjó á Ásólísstööum

í Eystrihrepp 1729, 77 ára). Son Jóns Sigmundssonar:

aa. Jón, ef til vill sá Jón Jónsson, er bjó á Berustööum 1729,

35 ára, kvæntur Agnesi Magnúsdóttur. Son Jóns Jón.s-

sonar Sigmundssonar:

aaa. Gisli á Syöri-Hömrum í Holtum laöir Jóns á Syðri-

Hömrum og Jóns í Sauöholti, sem fjölmenn ælt er

frá komin i Holtum.

Dóttir Sigmundar Gudmundssonar mun enn íremur:

f. Guðrún móöir Sigmundar Helgasonar á Ófeigsstööum hjá

Steinsholti (1729) er átti Ingibjörgu Jónsdóttur, p. b. Salgerður,

Helgi, er bjó í Vola i Flóa, Ófeigur, er síðar bjó í Fjalli á

Skeiðum og Jón i Vorsabæ á Skeiðum faðir Eiriks á Álfs-

stöðum föður Guðmundar rika, er bjó í Haukadal og siðar

i Miðdal i Mosíellssveit. Guðrún Sigmundsdóttir móðir Sig-

mundar á Ófeigsstððura, er par hjá syni sinum 1729, 78 ára

gömul (sbr. Manntal i Árnespingi i minni eign). Jón Sig-

mundsson býr og á Skriðuíelli 1729, 70 ára gamall og gætr

hann ef til viU verið bróðir Jóns á Asólfsstöðum og Guðrúnar.

2) Það er ekki rélt, að Hallbera kona Örnólfs Guðmunds-
sonar á Hellum haíi verið dóttir sira Hinriks Evertssonar, og er

pvi ruglað saman við kvonfang Örnólfs Sigmundssönar (sjá hér
á undan).

3) Margrét var f. k. Björns á Hellum á Landi Porvaldssonar

frá Auðbrekku Ólafssonar og voru dætur peirra Kristín f. k. sira

Porkels Oddssonar i Gaulverjabæ og Elín, er átti sira Pál Ketils-

son á Staðastað, peirra son Böðvar stúdent á Slitvinda-

stððum íaðir Árna skálds á Ökrum. í ýmsum ættatölum, par
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Sigmundur bjó að Hoíi á Rangárvöllum og var opt

lögsagnari i Rangárþingi. 1589 ^) útnefndi heiðarlegur og

vel forstöndugur mann, Sigmundur í*órólfsson, 6 menn í

dóm á Reyðarvatni um húsgangsmenn etc. 1591 að Skarði

í Landmannasveit þingaði Sigmundur Þórólfsson að boði

Eyjólfs Halldórssonar um illyrði gefm kvennmanni^).

1594 útnefndi vel forstöndugur mann, Sigmundur Þórólfs-

son, 6 menn í dóm að Lambey, að dæma um, hvers þeir

skyldu sekir, sem legðust undir fénað. Dæmdust þeir

sekir, sem fyrir eyris þjófnað.

Hákon Björnsson.

(Sjá um hann við Gullbringusj'slu). Hann hefur haldið

þessa sýslu hálfa 1594^), og haldið þar umboðsmann,

Magnús Hjaltason, sem lét 1 hans umboði dóm ganga á

StórólfshvoH með dómsmönnum: Vigfúsi Þorsteinssyni,

Sigurði Þórólfssyni, Snorra Ásgeirssyni og Magnúsi Er-

lendssyni lögréttumönnum og Þorieifi Ásmundssyni og Jóni

Guðmundssyni bændum um arf sira Sæmundar Jónssonar

er dáinn var; handskript Hákonar Árnasonar fram kom,

að Jón lögmaður og fógetinn á Bessastöðum hefðu skipað

honum þann arí að sér taka, virða og færa til Bessastaða etc.

Gísli Arnason.

Faðir: Árni sýslumaður á HHðarenda Gíslason.

Móðir: Guðrún Sæmundsdóttir (sjá Skaptafellssjslu).

Kona: Ragnhildur dóttir Guðmundar Helgasonar á Eyri

við Sej'ðisíjörð vestra.

1) 2. maí.

2) Sá dómur er talinn dæmdur 25. desember. 1589 mánu-

daginn næstan fyrir Porláksraessu um sumarið var 12 manna
dómur útnefndur af Nikulási sýslumanni Björnssyni á þriggja

hreppa þingi um pann dóm, sem Sigmundur lét ganga á Reyö-

arvatni voriö tyrir, og er þar liklega átt vid dóm Sigmundar 2.

maí s. á. (sbr. Sýslumannaregisíur J. S. 64 fol. í Landsbóka-

safninu). 1599 er og Sigmundar getið sem umboösmanns.

3) 1593 dæmdi Hákon í Lambey í umboöi Eyjólfs Halldórs-

sonar um kröfukrapt Jóns Magnússonar til Vigfúsar Þorsteins-

sonar (J. S. 64 fol.).
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Böin: A. Gróa fyrri kona Þorleifs sýslumanns Magn-

ússonar (sjá síðar og Skaptafellssýslu).

B. Guðrún fyrsla kona síra Jóns á Breiða-

bólsstað í Fljótshlið Sigurðssonar prests

samastaðar Einarssonar frá Eydölum ofTici-

alis. Guðrún giptist 1610; börn:

a. Síra Magnús á Rreiðabólsstað i Fljóts-

hlíð 08 ár, deyði 1707, 9;? ára, álti fyr

Ragnhildi dóttur síra Halldórs í Hruna

Daðasonar á Staðarfelli Jónssonar (sjá

Strandasýslu); börn:

a. Jón átti fyr Guðríði Magniisdóttur, bl.,

svo Guðrúnu Sigurðardóttnr, bl.

b. Hjörn átti Álfhildi^) dóttur sira Sig-

mundar í Ásum.

c. Kristín átti síra Vigfús ísleifsson; börn:

aa. síra Jón^).

bb. Helga^).

vc. (iuðmundur*).

1) Ei 111 viU rctlara: Álfheiöur.

2) .lón prestur i Meöallandi (y 1707) álti Gróu yngri .lóns-

dóttur í Flögu Fabianssonar, þ. b.:

a. Benedikt prestur i Vestmanneyjuni átti fyr Hólmfríði Sííí-

urðardóttur lögréttumanns á Sólheimum Jónssonar, p. b.

Vigfús prestur á Kállafellsstað, Þormóður sigldi, Magnús og

Pórdis, dóu bl., en siðar Puriði Magnúsdóltur lögrétturaanns

á l^auðafelli Brandssonar, ekkju sira Einars Jónssonar að-

stoðarprests á Hciði i Mýrdal (y 174G); þ. b. Theodorus átli

Sigriði Haíliðadóttur og Hólmfriður, er átti Jón Eyjólfsson

undirkaupmann i Vestmanneyjum, p. b. Páll preslur (skáldi

i Vestmanneyjum, Puriður, erátti Pál Guðmundsson á Keld-

um og Anna Maria, er áttí Erling Guðmundsson frá Fljóts-

dal Nikulássonar.

b. Porleifur i Pétursey. Son hans Jón í Péturscy.

c. Kristin átti Hinrik á Selalæk ísólfsson s. sl. Loplssonar,

þeirra son Jón prestur i Kelítnaþingum.

3) Helga var 1. kona Bjarna sýslumanns Nikulássonar (sjá

Skaptalellssýslu).

4) Guðmundur l^jó á Hr^'ggjum i Mýrdal. Son hans Jón á

Ketilsstöðum í Mvrdal.

50
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dd. Finnur.

ee. Einar^).

d, Ragnhildur átti síra Gunnar Einars-

son; börn:

aa. Síra Filippus-).

bb. Erlendur^).

cc. Ragnhildur*).

1) Einar dó i stórubólu 1707. Finnur mun og hafa dáid

nngur. Enn var son sira Vigfúsar og 1, konu hans Kristinar

Magnúsdóttur :

fT. Ísleifur, gekk i Skálholtsskóla, en dó í stórubólu 1707,.

áöur en hann væri útskrifaöur.

2) Sira Filippus i Kálfholti var ekki son sira Gunnars Ein-

arssonar i Káltholti, heldur Gunnars Filippussonar lögréttu-

manns í Bolholti, (Sjá um afkomendur hans III, 146—149).

3) Erlendur var klausturhaldari i Pykkvabíe, átti Sigriði

Guðmundsdóttur frá Einarsnesi Sigurðssonar lögmanns, er siöar

átti Vigfús Sigurösson í Hjörtsey (sbr. bls. 71).

4) Ragnhildur átti'Högna lögréttumann á Laugarvatni Björns-

son prests á Snæfoksstööum Stefánssonar og Hildar Högnadóttur

lögréttumanns á Gufunesi Sigurðssonar; þ. b.

:

a. Jón á Laugarvatni álti Guðrúnu Einarsdóttur prests eldra á

Lundi Oddssonar: þ. b.:

aa. Jón sj'slumaður i Bæ i Hrútafirði (sbr. II, 395—397).

b. Ragnhildur (ý 1793) átti (1744) séra Sigurð Jónsson á Kálfa-

Ijörn (f 1801), son Jóns prests Ólafssonar, er par var áður; p. b.

aa. Ragnhildur álti sira Einar Porleifsson í Guttormshaga;

p. b.: Guðmundur í Raptholti, Sigurður i Saurbæ í Holt-

um, Gísli, Ragnhildur, er átti Magnús Brandsson á Læk
og Málfriður, er átti Pál Pórhallason prests á Breiðabóls-

stað Magnússonar.

bb. Högni i Flekkuvík (ý 1787) átti Ingveldi Porláksdóttur

peirra son: Eyjólfur á Ásláksstöðum (y 1859) tvikvæntur.

Dætur hans: Kristin kona Freysteins Jónssonar á As-

láksstöðum, Guðrún kona Péturs Andréssonar i Tuma-
koti og Ingveldur kona Gunnars Gunnarssonar í Fagurhól.

cc. Halldór smiður á Bakka hjá Kálfatjörn, dó ókv., bl. 1818.

c. Hildur átti Jón i Stóra-KIofa son Bjarna prests Helgasonar
í Fellsraúla; p. b.:

aa. Vilborg átti Björn Guðmundsson i Útey i Laugardal; p. b.

Jón i Útey, Ragnhildur átti Ólat Bergsveinsson í Gröf,

Hildur átti Gunnar Einarsson i Laugardalshólum, Astríður
og Vilborg.
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dd. Auðbjörgi).

bb. Helgi i Klofa álti Margréti Jónsdótlur Hreiðarssonar og

fjölda barna. Einn son hans Hreiðar i Hól, faðir þeirra

bræöra Bergsteins á Yrjum og Hreiöars, er drukknuöu i

Pjórsá, Jóns i .Skarösseli og .\rna. Annar son Helga Jón
i ívarshúsum i Gardi faðir Porsteins s. st., Péturs á

Gufuskálura o. fl.

cc. Högni. Son hans Ólafur i Ósgröf.

dd. Guöný átti Kilippus Sigurðsson i Flagveltu; p. b.: Sig-

urður i Lúnansliolti, Jngveldur, er átti Jón Porvaldsson
frá Klofa, Hildur, er átti Björn (Hslason i Hjallanesi og
Guðlaug 3. kona Guðna Runólfssonar i Brattholti.

ee. Margrét átti Porvahl i Stóra-Klota Jónsson Jónssonar i

Gunnarsholti Örnólfssonar (sjá héráður), áttu mörg börn,

eitt þeirra Björn á Bergpórshvoli faðir Porvalds á Por-

valdseyri, nú (1912) i Núpakoti.

ff. Guðrún átti Einar Porsteinsson á Galtalæk.

d. Björn i Yorsabæ á Skeiðum atti Bryngerði Knútsdóttur, syst-

ur Jóns i Laugarási; p. b.:

aa. Knútur á Drumboddsstöðum átti Steinunni Guðmunds-
dóttur frá Króki i Holtum Erlendssonar; þ. b. : F'ilippus

á Laugarvatni, Porsteinn, Bryngerður og Sigriður, er átti

Porstein Tómasson á Drumboddsstöðum (sbr. bls. 29).

bb. Jón i Núpstúni átti Guðrúnu (íuðmundsdóttur prests

i Hrepphólum Magnússonar, og er barna þeirra áður
getið bls. 344.

cc. Porvaldur i .\udshoIti átti Ólöfu Halldórsdóttur frá Tind-

stöðum Eyjólfssonar (sbr. bls. 31).

dd. Porbjörg átti Sturlaug á Brjámsstöðum Guunarsson Egils-

sonar á Bergsstööum Gissurarsonar. Dóttir þeirra Sig-

riður átti Eirik Eiriksson dbrm. á Reykjura (sjá héráður
bls, 437—438.

ec. Gróa átti Jón Björnsson i Ltey.

If. Pórunn dó i bólu 1786.

e. Anna átti Simon Sighvatsson í Kn'suvik, bl.

f. Gunnar lögrétturaaður á Laugarvatni átti Solveigu Vernharðs-

dóttur lögréttumanns á Búríelli Ófeigssonar, oger barna þeirra

áöur getið bls. 433.

Laundóttir Högna á Laugarvatni var:

g. Guðrún. Laundóttir hennar Bryngerðnr Magnúsdóttir átti

Björn Yernharðsson frá Búrfelli Ófeigssonar (sjá áöur).

1) Auðbjörg átli sira Yigfús Jóhannsson i Kaldaðarnesi; þ. b.:

a. Jóhann á Flankastöðum átti Sigriði Runólfsdóttur lögréttu-

rnanns á Stafnesi Sveinssonar; þ. b.: Gisli i Votmúla og Tómas
i Minnivogum, RagnheiÖur, Auöbjörg, G'uðrún.

30*



460

Guðrún átti Guðmund Magnússon^);

börn:

aa. Magnús.

bb. Halldór.

cc. Ragnhildur.

dd. Vilborg.

Guðný átti íyr síra Bjarna Jónsson-),

bl. Svo Jason'), bl.

Ingunn átti Þorstein son Magnúsar

Kortssonar i Árbæ*).

b. Páll i Votmúla átti Astríði Daðadóttur prests i Reynisþingum
Guðmundssonar. Launson hans Jón á Haugi í Flóa.

c. Siguröur átti Sigridi Einarsdóttur. Son þeirra Sigurður í

Ásakoti i Flóa átti Helgu Símonardóttur frá Laugardælum
Porkelssonar.

(1. Ólöl" átti Viglús Álfsson í Valdakoti (sbr. III, 421—422).

e. Hclga.

Enn var son séra Gunnars og Ragnhildar:

ee. Vigfús í Kirkjuvogi átti Vilborgu Guð-
mundsdóttur frá Leirubakka (sjá siðar).

1) Afkomenda Guöraundar Magnússonar á Leirubakka og

Guörúnar verður síöar getið.

2) Séra Bjarni var prestur á Melum (y 19. april 1685).

3) Líklega sá Jason Guðmundsson, er bjó á Núpi i Fljóts-

hlið 1710 (Jarðabók A. M.). Hann var i Skálholtsskóla 1685—1687

og mun hafa veriö systursonur Gudmundar Jasonssonar West

á Stokkseyri, er átti Stokkseyrar-Disu. Svo segir séra Eyjóltur á

VöUura i )>Onomasticon« (Lbs. 390 4Í2).

4) Sbr. bls. 116 hér ad framan.

Enn er talin dóttir srra Magnúsar á Breiðabólsstað og f. k.

hans Ragnhildar:

h. Guðfinna, er átti Olaf Ólafsson i Miðkoti

i Landej'jum og mun hafa verið f. k. hans;

p. b.:

aa. Magnús á Kirkjulandi, átti mðrg börn:

Ólafur i Snotru, Katrín, er átti Hrein

Guðmundsson í Hildise}', Margrét, er

átti Eyjólt Olafsson á Heylæk, Arni á

Skiðbakka, Jón á Velli í Flóa, Vigtús i

Eystra-Fiflholti, Guðfinna, er átti Jón
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Seinni kona M?gnúsar presls var

fiuðrún dóttir sira Sigmundar Guð-

mundssonar i Ásum, þau bl,

2. Elin átti Björn i Teigi Pálsson Magnús-

sonar; börn:

a. Jón átti Solveigu dóttur sira Guð-

mundar Guðmundssonar i Fljótshlíð.

b. Hjalti átti Ragnhildi Hallsdóttur.

c. Ragnhildur átti Magnús Einarsson.

d. Guðrún átti Gísla Guðmundsson.

e. Ingibjörg átti Magnús Guðmundsson.

1, Páll átti dóttur Jóns i Hróarsholti.

g. Kristín átti Guðmund Jónsson^).

Flestöll þessi systkin áltu börn.

(Seinni kona sira Jóns [Sigurðssonar]

Kristin Teitsdóttir, þ. b.: 1. Guðrún,

giptisl og átti börn-). 2, Ólafur átti

börn^). Þriðja kona sira Jóns Guðriin

Snorradóttir*), þau bl.).

Sigurdsson á ll'lfsstööum og (iuörún,

cr átti Guömund Sigurösson á Kálfs-

stödum.

bb. Olafur á Kirkjulandi. Kona hans hét

Hallbera; þ. b.: Ólafur í Vestra-Fiflholti

faöir Ingvars i Vorsabæ, Puriöur, er

átli Orm Guðmundsson í Eystri-Hól

og .lón i Hallgeirsey íaöir Gisla s. st.

og Guörúnar nióður Tómasar prófasts

Sæmundssonar.

1) Um atkomendur Elínar og Björns l^álssonar i Teigi er

ádur getiö itarlega (i Teigsætt).

2) Guðrún átti Magnús Porsteinsson sýslumanns i Pyklcvabæ

(sjá licr siöar).

3) O. Snókdalin telur (31af þennan íööur Magnúsar á Kirliju-

landi (sjá hér áður), en það er skakkt. Hafi sira Jón Sigurðsson

á Brciðabólsstað átt nokkurn son, er Ólafur hct, veröa ekki ættir

frá honum taldar. Magnús Olafsson á Kirkjulandi hefur verið

dótturson sira Magnúsar á Brciðabólsstað, en ekki bróöurson
hans, enda gæti það tæplega staöizt timans vegna.

4) Hún var dóttir Snorra Ásgeirssonar á Varmalæk ísbr.

111, 448).
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Gísli gerdist fyrst umboðsmaður föður síns i Skapta-

fellssýslu og svo fyrir lilaustri, sem Arni hafði þar eystra,

og síðan hlaut Gísh Þykkvabæjarklaustur og hálft Skapt-

árþing eptir föður sinn, en eg meina hann skipti því

seinna nálægt 1590 við Nikulás Björnsson fyrir hálft Rang-

árþing, en hélt klaustrinu og bjó á Hlíðarenda eptir föður

sinn.

Meðal annars liefur Gísli látið í Rangárþingi ganga

sjálfur þessa eplirfylgjandi dóma: 1592 að Lambey með
6 mönnum um hjáleigna forsvar, að hjáleigumenn skyldu

eptir tiltölu fyrir þeim standa, ásamt öðrum almennilegum

útgjöldum. 1599 að Stórólfshvoli með 6 mönnum um ráð

þeirra fyrir kaupum, sem þurfa sveitarstyrk. 1599 lét Gísli

ganga dóm millum Nikulásar Björnssonar og Jóns As-

mundssonar. 1600 lét hann að Lambey dóm ganga um
orðbragð. 1601 um óskilamenn við húsbændur. 1602 að

Lambey með 6 mönnum um sveitarómaga. 1603 að Lambey
með 6 mönnum um stuld. 1603, 7. maí, að Reyðarvatni

með 6 mönnum um skyldu að fylgja líki til grafar, sá

það ei geri löglega tilkvaddur sekur 3 álnum til konungs.

1604 um orðbragð. 1604, 10. maí að Hvoli um stuld.

1608, 3. maí að Holti með 6 mönnum um barnsfaðernis-

lýsing Kristbjargar. 1608 að Lambey dæmdar sárabætur

Jóni Halldórssyni 6 hundruð, sem Jón Asgrímsson skyldi

honum lúka etc.

Fleiri dóma Gísla hefi eg ei fundið, en það sj'nir, að

hann hefur haldið Rangárþing 1592—1608. 1602 bætti

hann ásamt Jóni Dan 350 rd. fyrir barneign tengdaföður

síns Guðmundar. 1605 gekk dómur eptir beiðni Gísla

Skaptárþingi um, hvort Þj'kkvabæjarklausturs landsetar

væru skyldugir til að róa á skipum Gísla, þar það hefði

ei verið áskilið við þá í fjTstu, þá þeir tóku jarðirnar til

leigu. Var því neitað. 1608 lætur Sigvaldi á Búlandi dóm
ganga í Skaptárþingi, eptir beiðni Gísla Arnasonar um ó-

skil á rekum tilheyrandi Þykkvabæjarklaustri.

Umboðsmenn hefur Gísli Árnason haft, svo sem 1599

hefur Gisli Brandsson^) látið dóm ganga á Stórólfshvoli

5) Um þennan Gisla Brandsson (sem sumstaðar er kallaður

Ormsson) er nokkuð vatasamt, hvort hann hefur nokkurt umboð
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um vinnufólk etc. 1609, 1610 og 1611 hefur Gísli haldið

Snorra Ásgeirsson fyrir sinn umboðsmann, því téð ár finn-

ast hans dómar í Rangárþingi. Fyrir 1600 hefur Gísh

lekið alit R3ngárj)ing, þá Eyjólfur Halldórsson hefur sleppt

sínum sýsluparli,

Snorri Ásgeirsson.

(Sjá um liann við Borgarfjarðarsýslu)^). Hann hefur

gerzt umhoðsmaður Gísla, eptir það hann ektaðí önnu
systur hans, sem orðin var þá ekkja.

1609 nefndi Snorri Asgeirsson 6 menn í dóm að Reyð-

arvatni um mál Gríms Jónssonar etc. 1610 nefndi hann

enn 6 menn í dóm hinn 12. maí um ábata vinnufólks etc.

1611 nefndi Snorri enn 6 menn í dóm, þá kvennmaður

vildi ekki segja, hver hennar barnsfaðir var. Meina eg

Snorri hafi verið umboðsmaður Gísla meðan Gísli hélt

Rangárþing, en þar eptir flutt til Borgarfjarðarsýslu.

Þorleifur Magnússon.
(Sjá um hann við Skaptafellssýslu). Þótt niargra

meining sé, að hann hafi tekið Rangárþing eptir Gísla

haft i Rangárþingi. Er þess reyndar getið, að liann hafi láliö

dóm ganga að Stórólfshvoli 20. mai 1599 um vinnufólk, sem elst

uþp á hreppunum, og gæti þaö veriö sami dómur og dómur
Gisla sýslumanns sama árásama stað um kauparáð peirra, sem
þurta sveitarstyrks. En pótt svo sé, að Gísli Brandsson hafi dæmt
dóm þelta ár, þá má lelja vist, að sá Gisli Ormsson, sem á aö

hafa dæmt dóm i Rangárþingi 1603 er eílaust Gísli Arnason sjálf-

ur, en nafnið albakað cða mislesid ))Ormsson« fyrir Arnason.

Getið er þess, að Magnús Hjaltason frá Teigi hafi haft umboö
Gísla .\rnasonar 1604 og 1605, og hefir hann þá hlotið að vera

all-gamall. Þorleifs Magnússonar er og getið sem umboðsmanns
Gísla 1611 (J. S. 64 fol. i landsbókasafninu). Yfirleitt er sýslu-

niannaröðin i Rangárvallasýslu á þessum árum og allan fyrri

hluta 17. aldar all-mjög óviss og rugluö. T, d. ætla sumir, aö

Hákon sýslumaður Árnason (f 1608) hafi haft þar sýsluvöld fyrir

1600, en sumir Hákon Björnsson, og er þeim nöfnum ruglað

saman. Getur og verið, að þeir báöir hafi haft þar sýslu um
íima eða umboðsmennsku. Bogi telur Hákon Björnsson en ekki

Hákon Árnason.

1) Sbr. III, 442-452.
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tengdaföður sinn, er eg þar um í efa, því hans dóma
finn cg þar ekki, en það er í fræðibókum tjáð, að

hann hafi haldið Skaptárþing og víst er, að hann hélt

það hálft um hríð. Hefði Þorleifur haldið Rangárþing,

hefði það orðið að vera eptir 1612. Verið getur og, að

hann hafi haldið hálft Rangárþing stundum frá 1614 til

1620 eða lengur, en allt stundum eptir 1630 til 1640. Eg
held hkJegra, að Gísli lögmaður Hákonarson hafi haldið

Rangárþing eptir Gísla föðurbróður sinn, að minnsta kosti

hálft. Þorleifur var settur fyrir Rangárþing 1635^), því Jens

SöíTrensson tók það af þeim Vigfúsi og Hákoni bræðrum.

En hvort hann sleppti því öllu eða hálfu til Hákonar 1640

er óvíst-).

Gisli Hákonarson
lögmaður (sjá um hann við Arnessj'sln). Gísli fékk fyrst

kongsjarðaumboð og setti bú í Laugarnesi. Þar bjó hann
1612 eða fyr og var þá giptur. Var við dómaraverk í

Gullbringusýslu. 1614 fékk hann að vísu hálft Rangár-

þing og varð lögmaður. 1615 flutti hann að Klofa á Landi.

1617 keypti hann Bræðratungu og flutti þangað. 1628 var

hann settur yfir Arnessýslu. Eg meina, að hann hafi haldið

Rangárþing til síns dauða 1631, annaðhvort allt eða hálít.

Vigfús son hans tók strax við þeirri sýslu eptir hann dáinn

1632. Fáa héraðsdóma íinn eg eptir Gisla, því hann

hefur optast haldið umboðsmenn í sýslu sinni. 1627, 5.

maí að Skarði á Landi nefndi hann 6 menn í dóm um
óheimild á briikun skógar, sem annar maður átti.

Umboðsmenn Gisla í þessari s^'slu munu hafa verið

Erlendur Asmundsson á Hvoli (sjá um hann við Arnessýslu)

og Jón Björnsson, sem 1629 föstudaginn næstan fyrir Sí-

monsmessu nefndi 6 menn í dórn í máli millum Jóns ís-

leifssonar og Eyjólfs Þorvaldssonar^).

1) Réttara 1634.

2) Porleifur dó 13. október 1652.

3) Petta er byggt á niisskilningi, pvi að dómur þessi er frá

1.5.39 (sbr. hér áður um Jón Björnsson bls. 247—248).
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Vigfús Gíslason.

(Sjá um hann við Árnessýslu). Hann tók þessa sýslu

1632 og fylgdi henni þá Vestmannaeyjasýsla, sem oplast

að undanförnu. Var þá og um sýsluvöld með honum
Hákon bróðir hans í báðum téðum sýslum. Þá Jens

SöHrensson 1634 írá setti þá bræður Vigfús og Hákon
Rangár- og Vestmannaeyja og Arnessýslum, setti iiann Þor-

leif Magnússon fyrir Rangárþing, Arna lögmann Oddsson
fyrir Arnesþing og Kláus Eyjólfsson fyrir Vestmannaeyja-

sýslu. Þorleifur mun hafa haldið Rangárþing allt til þess

1640, en Kláus ekki utan það ár Vestmannaeyjar, því 1636

lét Vigfús þar dóma ganga og þar eptir. Erlendur Ás-

mundsson mun hafa haldið allt Árnesþing til 1639, því þá
fyrst finn eg þar dóm Vigfúsar og þar eptir, síðan Árnes-

þing var af honum tekið. Hafði hann þá sýslu jafnframt

Vestmannaeyjum til þess hann deyði 1647. Ásamt Hákoni
bróður sínum hafði hann stundum fyrir sinn umboðsmann
Erlend Asmundsson^) (sjá um hann við Árnesþing).

Hákon Gíslason.

Faðir: Gísli lögmaður Hákonarson (sjá Arnesþing).

Móðir: Margrét dóttir sira Jóns Krákssonar.

Kona: Helga Magnúsdóttir lögmanns Björnssonar (sjá

Vaðlasýslu). Þau giptust á Möðruvöllum 1639.

Helga dó 1676.

Börn: A. Elín giptist 1672, 12. sd. eptir trinitatis í

Bræðratungu, sira Guðbrandi í Vatnsfirði,

en deyði á Lerrá hjá dótturmanni sínum

Vigfúsi 1716. Síra Guðbrandur dó undir

jól 1690 (sjá Barðastrandars^slu); þ. 1).:

1. Vigfús prestur á Helgafelli, dó 1707, bl.

1) Hinn 11. júli 1633 nefndi Jón Jónsson dóm í Lambey á

prifígja hreppa þingi i umboði Vigtúsar Gislasonar (sbr. Alþing-

isbók Arna Oddssonar). Hver þessi Jón .Tónsson hafi verid,

veröur ekki sagl með vissu. Hans er og getiö um sama leyti,

sem uraboðsmanns Vigfúsar i Árnessýslu. Eptir þvi sem segir i

Sýslumannaregistri J. S, G4 fol. hefur Erlendur Ásmundsson dæmt
dóm þar 1632 og 1635, eflaust í umboði Vigfúsar.
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2. Hákon átli Ólöfu Jónsdóttur frá Eyri í

Seyðisfirði; voru saman mánuð; hann

dó 1707, bl. (sjá ísaQarðarsýslu og Borg-

arfjarðarsýslu).

3. Kristin átti Vigfús Jónsson á Leirá, dó

1733 bl.

4. Helga átti Jón bónda Hákonarson á

Vatnshorni. Hún deyði 1707, bl.

5. Jón dó bl.

B. Sigríður dó 1733, 85 ára, giptist síra Sig-

urði á Staðastað (sem deyði 1690, 44 ára)

syni síra Sigurðar í Stafholti, er var prest-

ur 54 ár og deyði 1675, þá 84 ára; börn:

1. Oddur lögmaður, dó 1741 bl. (sjá Snæ-

fellsnessýslu).

2. Helga, deyði í stórubólu 1707.

C. Jarþrúður fyrri kona Magnúsar Sigurðs-

sonar í Bræðratungu, giptist 1680, en deyði

1686, að Qórða eða fimmta barni, sem öll

fæddust andvana.

D. Vigfús, kom út 1670 frá Kaupmannahöfn,

hafði hann þar stúderað, dó í Bræðratungu

1671, bl.i).

E. Gísli.

F. Hákon.

G. Ingibjdrg tjást og börn Hákonar, er öll

hafa dáið ung.

Hákon er borinn 1613, mannaðist vel og var ásamt

bróður sinum Vigfúsi sýslumaður í ílangárþingi og Vest-

mannaeyjum 1632. 1636 var Hákon dómsmaður á al-

þingi, 1637 og 1638. 1637 gerðist hann Hólaslaðarráðs-

1) Vigfús var íæddur 1647, heitinn eptir Vigfúsi föðurbróður

sinum, læröi 4 ár í heimaskóla, en var 6 ár í skóla, skrifadur i

stúdéntatölu viö háskólann 21. september 1668, en kom út hing-

að 1670 og andaöist hjá móöur sinni í Bræðratungu aðfaranóttina

14. nóvember s. á. í handriti, sem eg á, er ættartala Vigfúsar

flutt (i líkræðu) at meistara Brynjólfi biskupi í Brædratungu 16.

nóvember 1670, en blöö pau eru oröin all-mjög rotin. Sumir
telja, að Vigfús hafi dáið i Kaupmannahöfn, en það er skakkt.
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maður. 1639 fékk hann HeJgu dóttur Magnúsar lögnianns

á Munkaþverá Björnssonar. 1640 tók Hákon Rangárþing.

Eg meina hann hafi þá ei haft það nema hálft móti Þor-

leifi á Hlíðarenda. Nálægt 1640 sleppti og Vigfús Bræðra-

tungu og flutti að Hvoli, hvar hann dó 1647. Hákon
sýslumaður tók þá Bræðratungu og bjó þar síðan meðan
hann lifði.

Nokkrir meina, að með þeim bræðrum hafi Rangár-,

Arness- og Vestmannaej'jasýslur verið í sameiningu, meðan
þeir höfðu þær báðir. En það er víst, að eptir andlát

Vigfúsar sj'slumanns hélt Hákon ekki nema Rangárvalla-

sýslu til síns dánardaegurs. 1648 kom í lögréttu dóms-

nefnd Hákonar um barnsfaðerni Ástríðar Snorradóttur.

Hákon deyði í sinni búð í Þorlákshöfn á ferð sinni

27. september 1652 á 39. aldursári. Var lík hans flutt að

Bræðratungu og þar jarðað 4. október^). Þótti Hákon
verið hafa mikilmenni, spakur í lund og auðmaður mikíU,

en ei var hann gáfaður, eins og Vigfús bróðir hans, og þó
maður vel lærður.

Bárður Gislason.

1647 var á alþingi lesinn upp dómur genginn af Bárði

Gíslasyni að Holti undir Eyjafjöllum um þann veika mann
Njál Hinriksson^) etc. 1653, 9. maí að Þjóðólfshaga, lét

Bárður ganga dóm um framfæri laungetins barns Filippusar

sál. Jónssonar, er dæmdist á bræður hans^). Bárður hafði

1) Samkvæmt bréfabókum Brj'njólfs biskups (afskr. Lbs. nr.

1077 bls. 80 etc.) varð Hákon bráðkvaddur (af slagi?) 24. sept-

ember (1652) á leið úr Porlákshöfn út i Selvog, kvartaði um,
að sér væri illt, fór af baki og var þegar örendur. Lík hans
var jarðsett í Bræðratungu 3. október, með yfirsöng Brynjólfs

biskups. Pessi frásögn hlýlur að vera rétt.

2) Mun eiga að vera Níels Hinriksson (sbr. Alþ.bók 1647

nr. 12). Báröur útnefndi og 6 manna dóm í Pjóðólfshaga 25.

september 1640 i umboði bræðranna Vigfúsar og Hákonar um
skuldakæru Jörgens Andreas Ricte fógeta á Gullandi (Jyllandi?)

til Einars Hákonaisonar, sömuleiöis annan dóm 1645 í umboði
Vigfúsar um útmokstur Holtsóss (Alþ.bók 1645 nr. 3 og 24).

3) Bogi getur þess á öðrum stað, að Böðuar Sturluson hafi
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hvergi sýsluveiling og ekki lögsögu nema í slöku málum,

þá hann var til kvaddur, helzt í Rangárþingi. 7. maí
1653 á Kirkjulæk lét hann dóm ganga um ómagaflutning.

(Sjá framar um hann við Gullbringusýslu).

Hákon Ormsson.
Faðir: Ormur sýslumaður í Eyjum Vigfússon (sjá

Kjósarsýslu).

Móðir: Guðríður Arnadóttir prests í Holti Gíslasonar

(sjá um ættina við Kjósarsýslu). >

Hákon giptist ekki eða átti börn, en gerðist maður
vel lærður. Varð svo landþingsskrifari 1641 eptir Pál

(iislason. Þar eptir varð hann Skálholtsstaðar ráðsmaður

um hrið. 30. júní 11)45 bar hann fram sín forföll að gegna

landsþingsskrifara embætti og fékk bezta vitnisburð og

þakkir, en 1&52 tók hann það embætti aptur og hélt þvi

til 1655. 1653 tók hann Rangárþing eptir Hákon Gísla-

son og Þorleif, og hélt það til síns dauða, að minnsta

kosti hálft. 1655 útnefndi hann dóm að Hvoli, sem

Magnús Bjarnason bar fyrir lögmenn. 1655 eða 1656 fékk

fógetinn Tómas Nikulásson Hákon fyrir sinn umboðsmann
á Bessastöðum, þá téður fógeti fór utan. 1656, 13. sept-

ember^) deyði Hákon á Bessastöðum og var grafinn i

látið þennan dóm ganga að Pjóöólfshaga 9. mai 1653. Getur þad
naumast annar verið, en síra Böðvar Sturluson, er síöar hélt Val-

þjólsstað, en hann var um þetta leyti prestur 1 Veslmannaeyjum.
Petta hlýtur þvi ad vera eitthvaó málum blandað.

1) Síra Jón Halldórsson segir i Hirðstjóraannál sínum (Safn

til s. ísl. II, 752), aö Hákon hafi andazt 13. desember og svo er

viðar talið, en réttast mun að telja andlátsdag hans 13. nóvem-
ber, því að svo er talið í þremur ártiðaskrám (sbr. Ártíðaskrár

.1. P. bls. 212). 13. september og 13. desember mun þvi livort-

tveggja skakkt. Hákon var á 43. aldursári, er hann andaðist (sbr.

Ártíðaskrár bls. 197) og er þvi fæddur um 1613 og jafn gamall

nafna sinum Hákoni Gislasyni. Áður en Hákon andaðist hafði

hann sótt um konungsleyíi til að kvongast Helgu Benediktsdóttur

(i Búðardal Porleifssonar), er var þremenningur hans að frænd-

semi (réttara 2. og 3.). Leyfisbréfið er ds. i Kaupm'.hötn 22. maí

1657 (Lagasain M. Ket. III, 145) og hefur lát Hákonar þá ekki

verið trétt til Hatnar.
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Bessastaðakirkju kór norðan fram við legstein Matthiasai

SölVrenssonar. Hákon var Iialdinn maður fastúðigur og

vitur.

Magnus Guðmundsson.
(Sjá um hnnn við Vestmanneyjasýslu). K).");") gerðist

hann lögsagnari Hákonar Ormssonar.

Magnús Þorsteinsson.

Faðir: Þorsteinn Magnússon SNsIumaður í Skaptár-

þingi og klausturhaldari á Þykkvabæ (sjá

Skaptafellssj'slu).

Móðir: Guðríður yngri Arnadóttur prests í Holti Gísla-

sonar.

Kona fijrri: Guðrún dóltir Teits á Holtastöðum sonar Björns

oilicialis á Melstað Jónssonar biskups Arasonar

(þessi Guðrún hafði áður átl barn með f*órði

Sturlusyni, sem hestur Þórðar Þorlákssonar

hreytti steini í augað á, svo hann varð á þvi

auga blindur).

Börn: A. Þuriður átti Magnús lögréttumann Kortsson,

er seinna bjó á Arbæ; börn:

1. Þorsteinn átti Ingunni Magnúsdóttur;

börn

;

a. Jón.

b. Snorri.

c'. Loptur.

d. Kort.

2. Magnús átli Guðrúnu Sæmundsdóttur,

áttu mörg börn.

3. Síra Lj'ður, var prestur 5(5 ár, dó 1746,

87 ára, átti launbörn með Sigríði Daða-Ídóttur Þorvaldssonar, þau dóu. En með

Guðrúnu Þórðardóltur var hans launson

:

a. Guðmundur faðir Lýðs sjslumanns

(sjá Skaplafellssýslu).

4. Sigurður átti Þuríði Gísladóttur, þ. b.:

a. Þuríður.

b. Árni.
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c. Magnús.

d. JÓD.

5. Kort átti fyr Solveigu dóttur síra Gísla

Bárðarsonar; börn:

a. Jón á Járngerðarstöðuni átti Sigríði,

þ. b.:

aa. Jón á Járngerðarstöðum.giptur.bl.

bb. Kristrún átti síra Einar Einarsson

í Holtaþingum, þ. b.

aaa. Einar á Járngerðarstöðum,

giptist átti börn.

bbb. Guðrún giptist, átli börn.

cec. Ragnhildur.

ddd. Sigríður.

b. Þorsteinn i Arbæ álti Elínu Gríms-

dóttur, þ. b.:

aa. Kort.

bb, Guðrún.

cc. Guðmundur.

Seinni kona Korts Magnússonar Ingibjörg

Daðadóttir, bl.

6. Valgerður átti Þorstein Þorsteinsson.

7. Solveig.

8. Halldóra.

9. Magnús^).

Kona önnur Magnúsar var Guðrún dóttir síra Jóns Sig-

urðssonar á Breiðabólsstað; börn:

B. Sira Einar í Dals- og Holtaþingum 33 ár,

dó 1716, átti Guðríði^) dóttur Jóns Jónssonar

á Gullberastöðum og Hjalla; börn:

1. Magnús^) átti fvr Valgerði Einarsdóttur,

þ. b.:

1) Um afkomendur Magnúsar Kortssonar og Puriðar sjá

hér áöur bls. 116—118.

2) Guðridur var systir Porsteins í Porlákshöfn og Ásgeirs

skrifara Árna Magnússonar.

3) Magnús bjó á Reykjum í Ölíusi, og er víðast hvar talið,

að Anna laundóttir Einars sýslumanns Kyjólfssonar (sjá Árnes-
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a. Einar. Siðar átti Magnús önnu Ein-

arsdótlur, bl.

Ingveldur átti Gísla Þorláksson í Mörk^)

og börn.

sýslu) liafi verið f. k, hans, cn Valgerdur bin síöari. Einar son
þeirra átti Steinvöru Arnórsdóttur á Gjábakka Guðmundssonar
ekkju Guðmundar Péturssonar á Brúsastöðum, bl.

1) Börn Gísla og íngveldar voru:

a. Hálfdan prestur í Eyvindarhólum (flTSð) átti Margréti Jóns-

dóttur klausturhaldara á Kirkjubaé Þorsteinssonar, þ. b.:

aa. Jón prestur í Eyvindarhólum (7 18. júní 1797) átti Por-

björgu SigurÖardóttur prófasts í Holti Jónssonar.

bb. Sæmundur prestur i Fljótshlíðarþingum (y 29. marz 1821),

átti fyr Ingibjörgu Siguröardóttur landpingsskrifara Si<*-

urðssonar bl., en síðar Ingibjörgu Arngrímsdóttur presls

á Melum Jónssonar, bl.

c. Kristín átli sira Odd Porvarðsson á Reynivöllum ogbörn,
sem áður eru talin.

dd. Guðrún átti fyr sira Pál Magnússon i Vestmanneyjum, þ. b.:

aaa. Grimur prófastur á Helgafelli (f 28. marz 1853) áiti

fyr Solveigu Eyjólísdóttur frá Kröggólfsstöðum Jóns-

sonar, þ. d. Guðrún átti iaunbarn með Högna stú-

dent Einarssyni frá Skógum, þa.ö dó ungt, giptisl

svo (íuðlaugi i Öxney syni Jóns prests Matthiassonar

i Arnaiibæli, þ. d. Ingibjörg og Solveig (sbr. III, -196).

S. k. sira Grims Pálssonar Pórunn Ásgrímsdóttir

prests við Hellna Vigfússonar, þ. b. Sigriður átti

Jónas Guðmundsson í Hvarfi í Viðidal og Kristín

átti fyr Friðrik l^ggertsson Fjeldsted, bl., en siðar

Eyþór kaupmann i Reykjavik Felixsson frá Brunná
Sveinssonar, þ. b. Árni, Ásgeir, Jóhanna, Sigriður

Asgrimur.

bbb. Margrét miðkona sira Guðmundar Jónssonar á Staða-

stað, þ. b. Jón prestur á Helgafelli, Páll á Reyk-
hólum, Sæmundur, Ögmundur o. íl.

ccc. Ingibjörg átti sira Jón Matthiasson i Arnarbæli. Sjá

um börn þeirra III, 495—496.

ddd. Kristin.

S. m. Guðrúnar Hálfdanardóttur sira Jón Högna-
son i Vestmanneyjum, bl.

b. Teitur á Borg undir Eyjafjöllum átti Guðnýju Magnúsdótlur;

þ. d.: Puriður.

c. Einar átii Kristinu Eiriksdóttur frá Barkarstöðum Erlends-

sonar "(sjá hér áður).
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Valgerður.

Sigurveig átti Brynjólf á Rangárvöllum

og börn^).

d. Purídur átti Jón á Lambalæk Magnússon á Yztaskála Pórðar-
sonar; þ. b.

:

aa. Asgeir á Kirkjulæk átti Margréti Sigurðardóttur, þ. b.

Katrín átti Erasmus Eyjólfsson á Kirkjulæk, Guðrún,
Sesselja, Sigurður og Ólöf, er fyr átti Björn Sigraundsson
en síðar Sigmund Jónsson Magniissonar á Kirkjuiandi

Olafssonar.

bb. Gislí átti Sigriöi Ólafsdóttur.

cc. Álflieiður.

dd. Guðrún.

ee. Ingveldur.

e. Bjarni.

1) Brynjólfur Markússon, maður Sigurveigar, bjó á Sandhóla-

ferju 1729, hal'ði mjög opt býlaskipti, og var pví kallaður »20 býla

Brynki(( eða ))Brynjólfur alstaðarw, d('i i Vöðlakoti í Flóa. . Hann
mun hafa verið son Markúsar Jónssonap i Hjálmholti og Guð-
rúnar Porsteinsdóttur, en Markús var bróðir Egils i Skaptholti, og

ætia eg, að þeir hafi verið synir Jóns Egilssonar á Seli i Ylri-

hrepp bróður Svcinbjarnar í Miðhúsum i Sandvikurhreppi, for-

föður dr. Sveinbjarnar Egilssonar. liörn Brynjólfs og Sigur-

veigar voru:

a. Jón prestur á Eiðum (ý 1."). febr. 1800) álti Ingibjörgu Sig-

urðardóttur Evjólfssonar i Evvindarmúla Guðmundssonar;
þ. b.:

aa. Sigurveig átti Arna Einarsson í Jórvik í Hjaltastaðaþing-

há og börn.

bb. Elizabet átti Andrés Jónsson á Djúpalæk á Langanes-

ströndum og börn.

cc. Brynjólfur i Gilsárteigshjáleigu átti Elizabetu .Vrnadóltur

Rustikussonar.

dd. Sigurður i Hólshjáleigu á Útraannasveit átti Kristínu

Maríu Sigfúsdóttur prests í Asi Guömundssonar, þ. b.:

Jón í Njarðvík eystra, fróðleiksmaður (f 7. jan. 1884), Por-

kell i Njarðvik, Sigríður átti Jón Andrésson í Stóru-

Breiðuvik, Aslaug tvígipt, Guðriður átti Kjartan Jónsson

á Sandbrekku og Sigfús.

Sigurður í Hólshjáleigu átti 3 launbörn.

ee. Ólaíur söðlasmiður á Hrafnabiörgum í Hjaltastaðaþinghá

átti Gróu Guðmundsdóttur og börn.

ÍT. Bóel átti fyr Bjarna Jónsson á Fossi á Siðu og börn, cn

siðar Pál bónda í Fljótshverfi.
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ö. Þorsteinn átti Vigdísi Halldórsdótlur.

6. Magnús.

C. Katrín átti síra Þórð Bárðarson; börn^).

1. Kristin fyrri kona síra Jóns Qddssonar

í Eyvindarhólum og börn.

gg. Niels i Hlaupandagerði átti Guöríði Sigfúsdóftur prests

Guðmundssonar og börn, þar á meöal var Jón á Hroll-

laugsstöðum og Níels á Ósi.

hh. Guðrún dó ógipt, bl.

ii. Kristín átti Eyjóif Porsteinsson á Heyskálum og börn.

kk. Magnús á Jökulsá i Borgarfirði átti Guðrúnu Guðmunds-
dóttur Ketilssonar ogmörg börn, þar á meðal voru Jón i

Geitavik, Ej'jólfur á Osi, Porsteinn í Höfn i Borgarfirði

og Sigurlaug.

Er íjöldi manna í Múlasýslum frá séra Jóni Brynjólfssyni

kominn og fiest myndarfólk.

b. Guðrún átti Olaf á Mýrum í Flóa Jónsson prests í Villinga-

holti Gislasonar, p. b.: a) Ásmundur á Auðnum. b) Jón átti

Vilborgu Jónsdóttur, p. b.: Jón í Hlíð i Ytrihrepp, Finnur,

Guðni, Þórður, Einar, Póra og Guðrún, er átti PorvarðJons-
son í Hausastaðakoti, þ. d. Elín, átti Guðmund á Báruhaugs-
ej'ri Jónsson á Deild Guðmundssonar s. st. Gíslasonar i Óttars-

staðakoti Ólafssonar, þ. b.: Porvaröur í Hákoti og Jón á Báru-

haugseyri. c) Pórunn, er átti Olaf Þorleifsson í Fljótshólum.

c. Ingveldur f k. Helga á Helgastöðum á Skeiðum Þórðarsonar
á Áltsstöðum Jónssonar, þ. b.: Jón á Helgastöðum (t 1841,

90 ára), Markús, dó fulltiöa, Gróa.

d. Þorgerður,

c. Guðrún 3'ngri, dó bl.

f. Gunnvör, átti Snorra i Árbæ i Holtum.

g. Agnes miðkona Jóns á Ásólfsstöðum Porsteinssonar í Geld-

ingaholti Bergþórssonar, þ. b.: Bjarni á Hvalsnesi, tvíkvænlur,

Sigríður s. k. Guðmundar Sveinssonar á Miðbýli, Margrét, er
átti Kristján Jónsson i Miðhúsum í Eystrihrepp, Katrín, er

átti Jón Ofeigsson á Hamarsheiði, Sigriður önnur og Helga
3. kona Jóns Jónssonar bryta í Skálholti. Laundóttir Helgu
með Erlingi Ólafssyni (bls. 80) var Þóra, er átti Brynjólf
Jónsson (Thoilacius) á Minnanúpi.

Enn er talin dótlir Brjnjólfs Markússonar og Sigurveigar;

Gróa, er átt hafi Jón bónda á Neistastöðum og dótlir þeirra

Petrónella 3. k. Gisla i Nesi í Selvogi Porlákssonar Hildibrands-
sonar á Kálfhóli Kyvindssonar.

1) Sbr. bls. 130 hcr að framan.
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2. Síra Jón í Fagrahvammi^) átti Guðrúnu

Rafnsdóttur og börn.

3. Katrín.

4. HelgaO-

D. Guðríður átti Guðmund Jónsson^); börn.

1. Eyjólfur spaki átti Hildi Þorsteinsdótlur^)

og börn.

1) Þelta á að vera sira Jón Pórðarson »sidamadur« i Hvammi
í Laxárdal (f 1689), en hann var alls ekki son sira Pórðar Bárðar-

sonar á Torfastðdum, heldur son Pórðar prests Olafssonar i Nesi

i Aðalreykjadal og á þvi ekkert skylt við þessa ætt.

2) Pessara dætra sira Pórðar Bárðarsonar er ekki getið í

ættatölum og mun þvi hér eitthvað raálum blandað hjá Boga
og sí et til vill við systur síra Jóns Pórðarsonar i Hvamrai.

3) P. e. Guðmundur yngri son Jóns Eyjólfssonar i Eyvindar-

múla (siá hér áður).

4) Hildnr var dóttir Porsteins prests Oddssonar í Holti undir

EyjafjöUmn. Eyjólfur dó i Eyvindarmúla 24. nóvember 1783, liálf-

tirædor að aldri. Börn hans og Hildar:

a. Sigorðnr, bj'ó á Surtsstöðumí Jðkulsárhlið, en síðar á Þykkva-
bæjarklaastri, átti Bóel dóttur Jens \Yium sýslumanns (sjá

MólaþingX þ. b.:

aa. bigibjörg átti síra Jón Brynjólfsson á Eiðura og eru börn
þeirra talin hér á undan.

bb. Jens i Ámundakoti átli Arnfríði Erlendsdótt ar írá Torfa-

stöðnm i Fljótshlið Einarssonar (sjá hér áður bls. 402).

cc Bergljót

dd. Vigdís átti Einar á Geirastððum Bessason á Sleðbrjóts-

seli Oddssonar.

ee. Porsteínn i Austdal og síðar i Réttarhúsum, átti Sess-

elju Bessadóttur, systur Einars á Geirastöðum, þ. b.: Eyj-

ólfur á Heyskálum, Sigurður, faðir Eyjólfs smiðsáHorni
i Nesjum, Sigþrúður átti Runólf Ásmundsson, Sæbjörn
i Mýrnesi faðir Sveins, föður Ásmundar stúdents (II, 750

—751) og Guðriður, er átti Arnbjörn Ólafsson á Flóka-

stöðum og voru börn þeirra Sigurður i Vælugerði, Guð-

rún, er átti Vigfús Sigurðsson á Flókastððum og Ólafur

á Árgilsstöðum faðir Bergsteins s. st. og Arnbjarnar vita-

varðar.

b. Oddur átti Porbjörgu Bjarnadóttur prests i Fellsmúla Helga-

sonar, þ. b.:

aa. Jón i Húsagarði og siðar á Grjótá i Fljótshlíð, átti Ingi-

björgu Eiriksdóttur frá Yrjum Magnússonar, þ. b.: Arn-
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2. Bergljót seinni kona Jóns Magnússonar^)

og börn.

björn, Oddbjörg átti Pórð í Heyslaolti Stefánsson Hlipp-
ussonar (III, 146), Björg áttl Guðna Pálsson i Garðsauka,
Ingibjörg átti Sigurð Lafransson á Uppsölum og Elín.

bb. Ástriður átti Árna Sveinsson á Skumsstöðum og bðrn.

c. Margrét átti Lýð Guðmundsson sýslumann (sjá Skaptafells-

sýslu).

d. Gróa, s. k. Jóns Yigfússonar silfursmiðs<sbr. II, 361—362), þ. b.:

aa, Eyjólfur Moh skólahaldari i Sórey, kvæntist par.

bb. Hildur s. k. Sigurðar Sigurðssonar stúdents i Geitareyj-

um, átíu raörg börn, þar á meöal var Jón gullsmiður i

Geitareyjum, Vigtús i Brokey, Kristján smiður í Vallna-

koti, Benedikt, Sæmundur og Lárus stúdent, er dó ungur
1832. Pessa íólks er áðurgetið i riti pessu að nokkru leyti.

e. Kristín f. k. sira Erlends Vigíússonar á Pæfusteini (sjá um
börn peirra bls. 71—72).

1. Guðríður átti Einar eldi:a i Eyvindarmúla (f 1783) Oddsson
frá Steinum Einarssonar, bróður Einars yngra á Leirum, þ. b.:

aa. Jón i Árkvörn og Butru átti Þóru dóttur Jóns Brynjólfs-

sonar Thorlaciusar klausturhaldara, p. b.: Helga átti Þor-
leif Jónsson i Fiflholti bróður séra Hjartar á Gilsbakka,

Jón og Eyjólfur, er átti Porbjörgu Jónsdóttur ogvar peirra

dóttir Porbjörg, er átti Sigurð Jónsson i Hallskoti.

bb. Guðrún átti lyr Bjarnhéðinn Sæmundsson i Langagerði
og börn, en siðar Guðmund Einarsson í Akurey, bl.

1) Jón var son Magnúsar Sigurðssonar i Bræðratungu og
s. k. hans Pórdísar Jónsdóttur biskups á Hólum Vigfússonar

(sbr. 1,102). Jón bjó fyrst í Bræðratungu eptir íöður sinn, en siðar

á Stóranúpi. Bergjjót var 2. kona hans. Jón var fimmkvæntur,
að pvi er sagt er. Bórn hans og Bergljótar:

a. Guðrún í. k. Porleiís Nikulássonar landsskrifara (sjá hér siðar).

b. Sigríður átti Einar lögréttumann í Prándarholti Hafliðason

prests i Hrepphólum Bergsveinssonar og mörg bðrn, þar á

meðal Helgi preslur á Eyri i Skutulsfirði faðir Arna stipt-

prófasts i Görðum, Pórður, Guðrún miðkona Porvalds pró-

fasts Böðvarssonar, Guðrún yngri, er átti sira Sæmund Ein-

arsson á Úlskálum, Sigríður, f. k. Pórðar Ólafssonar i Braut-

arholti (bls. 32), Katrin átti Jón Snorrason í Njarðvik o. fl.

c. Siguröur í Geldingaholti, átti Vilborgu Jónsdóttur frá Skapt-

holli Höskuldssonar, þ. d.: Elin átti Jón smið í Geldingaholti

Jónsson frá Gýgjarhóli Gissurarsonar Oddssonar, þ. b. mörg,
þar á meðal Sigurður á Seli í Grirasnesi faðir Jóns i Mýrar-
húsum, fööur Jóns háskóladósents.

d. Guðmundur i Hlíðargerði átti Ingibjörgu Jónsdóttur og bðrn.
31*
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Þórdís seinni kona síra Jóns Oddssonar

og börn^).

1) Börn síra Jóns i Eyvindarhólum 0« s. k. hans Pórdisar

(sbr. bls. 130).

a. Guðriöur átti Porleif Guönáson í Drangshlið; p. b.

:

aa. Jón átti Pórdisi Einarsdóttur lögréttumanns Hafliðasonar

prests Bergsveinssonar og börn.

bb. Páll átti Margréti Vigfúsdóttur.

cc. Pórdís átti Brand Einarsson í Drangshlíð og börn, nieðal

þeirra Magnús á Læk í Holtum faðir Einars i Götu og

Valtýr faðir Sigurðar á Kotmúla og Brands.

dd. Gróa áttiSteina JónssonáValdastöðum i Kjós og mörg bðrn.

b. Pórður i Árbæ i Holtum s. m. Elinar Grimsdóttur frá Rej'ð-

arvatni (bls. 118); bl.

c. Oddur prestur i Sólheimaþingum átti Guðfinnu Porsteins-

dóttur frá Árbæ Kortssonar; bl. (sbr. bls, 118).

d. Sigriður átti Odd á Neðra-Hálsi i Kjós Jónsson Snorrasonar

Jónssonar bartskera i Káranesi Sigurðssonar; þ. b.:

aa. Guðrún átti Snorra Sigurðsson ríka i Engey; þ. b. Pórður

á Blikastöðum, Jón dbrm. i Rvik, Solveig, er átti Gísla

Eyjólfsson á Kröggólfsstöðum, Oddur og Ólöf, er átti

Pétur Guðmundsson í Engej'.

bb. Guðrún yngri átti Jón Guðmundsson á Fossá i Kjós, p. b.

Gunnhildur, Guðmundur, Astriöur, Jón, Pórður, Jóhannes,

Oddur.

cc. Jón i Bæ i Kjós átti Guðfinnu Porkelsdóttur. Son hans

Páll á Velli átti Valgerði Ej-jólfsdóttur.

dd. Hólmfríður átti Pórólf Porbjörnsson frá Engey Halldórs-

sonar, þ. b.: Sigurður á Hofi á Kjalarnesi, Guðný f. k.

Porláks Porkelssonar i Króki, Sigríöur s. k. Pórðar Ólafs-

sonar i Saurbæ (bls. 32), Jarþrúður s. k. Porláks í Króki,

Sigriður önnur átti Asbjörn Jónsson og Guðbjörg átti

Jón Sæmundsson á Hofi á Kjalarnesi.

e. Guðrún átti Sigurð Pórðarson ráðsmanns i Háfi Póröarsonar

(sbr. HI, 145—146).

f. Guðmundur kvæntist ekki.

g. Ragnhildur.

h. Guðrún önnur átti Sigurð Árnason i Pykkvabæ.

i. Kristin átti Höskuld Bjarnason frá Vikingslæk Halldórssonar.

Hún átti laundóttur með Böðvari Jónssyni sýslumanni í

Vestmanneyjum (sjá þar). (Espólín segir i ættatölum sinuni,

að Kristin ðnnur dóttii* sira Jons Oddssonar (en ekki Kristln

kona Höskulds) hafi átt laundóttur með Böðvari sýsJuraanni

og getur vel verið, að það sé réttara. Espólin segir og, aÖ
Kristín þessi hafi átt laundótlur með Jóni Pórðarsyni á Stein-

um, Björgu, er ált hafi Odd i Olafshúsum i Vestmanneyjum).
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E. Krislín átli Guðmund Þórðarson lögréttu-

inann.

F. Guðrún.

G. Kristín önnur o. íl.

Launson Magnúsar var

H. Vigfús átti Höllu^); þ. b.:

1. Magnús, sem eins og faðir hans var

heidur misjafn maður.

1653 tóku þeir Magnús og Hákon Þorsteinssynir við

Þykkvabæjarklaustri af föður sínum Þorsteini. Bjó Magnús

í Árbæ. 165(3 var Magnús settur sýslumaður í Rangár-

þingi, þá Hákon Ormsson deyði, og þar haíði hann sýslu

1657 til 1659, að GisH Magnússon við tók sj'slunni, því

þó Magnúsi Bjarnasyni væri veitt sýslan 1658, kom hann

þangað ei til embættisstarfa, því hann deyði sama ár, að

nýfenginni veitingu. En Magnús Þorsteinsson hafði seinna

vesturpart Skaptafellssýslu (sjá þar). 1657 kom Magnús

Þorsteinsson með dóm úr Rangárþingi um Eystein Jónsson.

Magnús Bjarnason.
(Sjá uni hann við Vestmanne^'jar).

Magnús fékk veitingu fyrir Rangárþingi 1658, en deyði

sama ár, þá hann hafði ný-fengið veitingarbréfið. Aðrir

rita, að veiting hans fyrir sýslunni og hans andlát hafi til

falHð 16572).

1) Halla kona Vigfúsar er i ættartölum talin dóllir Einars

Porleifssonar frá Hvoli Asniundssonar og Guðrúnar Erlends-

dótlur Hjaltasonar i Teigi (sjá hér áöur).

2) Hinn 1. júlí 1658 beiddist Guðni Magnússon og m()öir hans

ráöa um, hvernig fara skjidi um Rangárvallasýslu, hvort honum
væri vitalaust viö að skilja, par dóms og laga er nú beiðst um
þau mál, sem til kunna að falla, en þeir eru ekki i landið komnir,

sem sýsluna eiga að veita. Var þvi svo svarað af lögmanni og

lögréttumönnum, að nauðsynlegt væri, að sýslan stæði í umsjón
crfingja Magnúsar heit. Bjarnasonar og að Magnús Porsteinsson

nefni dóma út og léti lög og rétt hafa sinn gang í Rangárvalla-

sýslu, en Kláus Eyjólfsson í Vestmanneyjum, þangað til æðri

yfirvöld komi og geri þar á aðra skipun (sbr. Alþ.bók 1658

nr. 27).
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Gísli Magnússon.
Utn ætt hans, konu, börn og ungdóm sjá við Múla-

sj'slu.

Gísli kom úr utanferðum sínum 1644 og dvaldi á

þriðja ár hjá foreldrum sínum á Múkaþverá til þess hann
tók Skriðuklaustur 1647 eða 1648^g eg meina hálfa Múla-

sýslu eða gerðist þá umboðsmaður Bjarna sýsíumanns

Oddssonar, en fekk seinna algerlega sýsluna. Hann gipt-

ist 1649 Þrúði Þorleifsdóltur, sem dó 1658 eptir 9 ára

hjónaband. 1659 tók Gísli allt Rangárþing og flutti að

Hlíðarenda, hvar hann bjó til 1686, þá hann flutli í Skál-

holt til síns dótturmanns, biskups Þórðar, en hatði lög-

sagnara sína í Rangárþingi, Björn son sinn 1671— 1675,

þar eptir Hákon Hannesson, sem íékk kóngsvonarbréf

fyrir sýslunni 1688 og sýsluna fullkomlega 1696.

1660 lét Gisli ganga dóm um lausamenn og vinnu-

fólk í Rangárþingi. Hann var á alþingi meðdómsmaður
1661 og margopt þar eptir, 1665 var Gísli á alþingi og

lýsti Þorkel Nikulásson frá konu og börnum strokinn.

1666 lét Gísii ganga dóm um Flagbjarnarholt.

Gísli dvaldi í Skálholti 1 10 ár. Þótti liann staðar-

prýði og hrókur alls fagnaðar.

Loks deyði hann í Skálholli af steinsólt 1696 á 75.

aldurs ári^).

Hann var 5'mist kallaður Lœrði- eða Visi eða- Gjafa-GisJi

og tjáist það hafa verið sannnefni. Hallgrímur prestur

Pétursson orkti til hans eitt sinn á alþingi vísu þessa:

Hodda- gengur, staf studdur,

stiröfættur meðal virða

(burða var betri forðum)
-baldur að Gísla tjaldi;

hann mun sizt að sinni,

seðjendur, hér kveðja,

dyrbliks, hungurs, darra,

dáð kunnuga runna.

Sagt er að Gísli hafi reynt til með sáðverk á Hlíðar-

enda og hafi fengið á ári eina tunnu af korni, þá góðæri

voru og það móðnaði. Góðgerðasamur, lærður, vitur og

1) Hann andaðist 5. júni.
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einhver hinn mesti höfðingi var Gísli haldinn nm sina
daga. Þó hafði hann sína bresti, sem aðrir danðlegir menn.
Hann ritaði mikið um íslands viðrétting og bnnaðarfræði
yfir höíuð, sem konferenceráð Jón sál. Eiríksson hafði i

höndum, þá hann útgaf skrif P. Vidalíns Ðeo, Regi,
Patriæ dedicerað.

Björn Gíslason.
(Sjá um hann við Barðastrandarsýslui).

t*á Björn var á 22. aldursári gerðist hann með kon-
ungsbréfi af 201a Maji 1671 föður síns aðstoðarmaðor í

Rangárþingi með von um sýsluna eptir hann, en sleppti
því umboði, þá hann tók Barðastrandarsýslu 1675 og deyði
þar 1679. 167.) sór hann sinn sj'slumannseið.

Faðir:

Móðir

:

Kuinna :

Börn:

Hákon Hannesson.
Hannes lögréttumaður í Norðtungu (dó-1671)
sou Árna lögréttumanns á Ytra-Hóhni (dó 1654)
Gíslasonar lögmanns (dó 1619) Þórðarsonar
lögmanns (dó 1609) Guðmundssonar.
Guðrún dóttir Árna bartskera Halldórssonar á
Álplanesi, Marteinssonar biskups.

Þrúður dóttir Björns sýslumanns á EspihóH
Páissonar (sjá Vaðlaþing).

A. Þórður (dó 1764)2) í Norðtungu átti Jar-
þrúði dóttur Magnúsar Benediktssonar
klausturhaldara Pálssonar sýslumanns Gnð-
brandssonar biskups, Börn:

1. Anna átti Ólaf prófast á Ballará Einars-
son (sjá Önnu afkomendur við Húna-
vatnsþing^).

1) II, 94-95.

2) í viöauka viö ættatölubók sira Jóns Halldórssoaar (eptir
sira Vigfús son hans) er sagt, ad Pórður hafi dáiö 4. nóvember
1761, s. á. og Hannes bróöir hans. Póröur var skólagengínn, út-
skrifaður úr Skálholtsskóla 1717, og skrifaður i síúdentatölu við
háskólann 22. janúar 1720. Er þá talinn á 20. ári (f. c. 1700).

3) I, 541-543.
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Þessar voru laundætur Þórðar:

Þuríður Þórðardóttir^) átli Jón Pálsson

Sigurðssonar, þeirra börn.:

a. Jón i Máfahlíð, bl.

b. Þórður^).

c. Ebn'') tvígipt, átti börn.

1) Puriöur var laundóttir Póröar nied Helgu Helgadóttur

syslur Guömundar i Skáneyjarkoti. Var Jón Pálsson f. m. tienn-

ar, en hinn siðari Ásmundur Pórðarson frá Arnarstapa Jóns-

sonar á Hvítsstöðuni í*órdarsonar.

2) Pórður var 1. maður Sigriðar Björnsdóttur frá Straum-

firði Porvarðssonar (HI, 271), þ. b.: Guðrún átti Guðna Sigurðs-

son á Leirulæk og Pariður.

3) Elin átti fyr Salómon Jónsson Nikulássonar, þ. b.:

a. Halldór á Beigalda átti fyr Guðbjörgu Björnsdóttur í Múla-

koti Bjarnasonar bl., en siðar Sigríði Gisladóttur frá Lang-

holti Jónssonar, þ. b.: Salómon, Pórunn, Eyjólfur.

t). Guðrún átti Sigurð á Litlafjalli i Borgarhrepp, Jónsson í

Nýjabæ á Skaga Sigurðssonar á Englandi i Lundareykjadal

Árnasonar bryta í Skálholti Ketilssonar prests 1 Ásum Hall-

dórssonar, þ. b.:

aa. Jón alþm. í Tandraseli átti Guðrúnu Teitsdóttur frá

Hrafnabjörgum Halldórssonar. Launson hans hét Sig-

uröur.

bb. Vigdis átti Berg í Galtarholti Sveinsson frá Ferjukoti Arn-

finnssonar í Hafnarhólrai á Selströnd Jónssonar, þ. d.

Sigurlin átti Jón Sæmundsson.
cc. Salóraon i Stapaseli. Hans son Jónatan i Hjörsey faðir

Salóme Sigriðar konu Péturs Póröarsonar, sem nú (1912)

býr i Hjörsey.

dd, Jóhann á Kárastöðum í Borgarhrepp íaðir Björns í Ein-

arsnesi.

ee. Sigurlaug dó bl.

ff. t*uríður dó bl.

gg. Ingibjörg átti Svein Oddsson i Máfahliö i Lundareykjadal.

hh. Puriður.

ii. Elin f. k. Jóns Pórðarsonar i Norðtungu:

kk. Porbjörg átti Jón Jóhannsson á Grimsstððum í Alpta-

neshrepp.

U. Guðný dó bl.

S. m. Elinar Jónsdóttur Bjarni Bjarnason í Galtarholti bróðir

Guðmundar borgara i Hvík, þ. b.:
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.3, Ingibjörg') átti Brynjóir Einarsson.

B. Páll lögsagnari föður síns í Rangárþingi

1716—1724, álti 171() Ragnheiði dóttur

Bjarna lögrétlumanns í Vetleifsholti, Gísla-

sonar s. st.^). Börn:

1. Halldóra átti Þorleif Arnason^) í Fram-

nesi, börn

:

a. Ólöf*). b. Jón\). v. Ingibjörg. Varð

litið úr þeim.

c. Salómon i Miðhúsum átti Ragnhildi Eyjólfsdóttur, p. b.: Sig-

uröur á Hömrum, Guðmundur, Elin og Helga, er lyr átti

GuÖmund Vestmann, en siðar Sigurö Jónsson á Háhól Finns-

sonar.

1) Ingibjörg var laundóttir Póröar með Guðbjörgu Bjarna-

dóttur.

2) Sbr. III, 108. Páll bjó í Vetleifshottil729(ManntaliRang-

árþingi i minni eign) og er þá nefndur »fyrrum vicedómariw.

Hvorki er þar getiö aldurs hans né heimilisfólks, oger það venja

í því manntali, er um presta eða heldri raenn er að ræða, þótt

manntal þetta sé annars itarlegt. Páll mun hafa verið útskrif-

aður úr Skál'holtsskóla um 1711. Hann drukknaöi við veiðiskap

1742, eptir þvi sem segir i bréfi frá síra Guðmundi Högnasyni

í Vestmanneyjum til Þorsteins prófasts Péturssonar á Staðar-

bakka 18. febr. 1743.

3) Porleifur í Framnesi í Holtum var Hannesson, bróðir

Hannesar á Arnkötlustöðum og Bjarna. Móðir þeirra hét Steiu-

unn Jónsdóttir.

4) Ólöf átli laundóttur, er Ragnheiður hét með Guðmundi
))kala«, syni Gísla prófasts Snorrasonar í Odda, og launson með
Árna Ormssyni á Selalæk. Pað var Flannes á Baugsstöðunij,

(sjá hér áður bls. 304).

5) Jón tók þátt í draugagangi hjá foreldrum sínum veturinn

1767—1768 og varð úr því stapp allmikið (Framnes-draugagangur).

Jón kvæntist ekki, dó vinnumaður hjá Steingrími biskupi Jóns-

syni i Laugarnesi 1830.

Enn var son Porleits í Framnesi og Halldóru:

d. Snæbjörn i Gislholti auðugur bóndi,

dó 1839, bhndur, 85 ára gamall, átti

Porbjörgu Póröardóttur frá Raptholti.

Dóttir hans Margrét átti Hjört Eysteins-

son í Gislholti.
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2. Bjarni álti Þorbjörgu frá ',Spóastöðum

Jónsdóttur I*órðarsonar.

C. Hannes^) á Hólmi, medicus, dó 1761, átti

1723 Helgu yngri dóttur Jóns sýslumanns

í Einarsnesi Sigurðssonar lögmanns. Böm:
1. Helga átti Finn Arnórsson s<'slumanns;

börn

:

a. Helga átti síra Pál son Arna biskups

og börn^).

Son Páls Hákonarsonar og Ragnheiðar enn freraur:

3. Gisli fæddur 28. október 1718, mun haía and-

azt ungur, og dóttir Páls er enn fremur talin

(hjá Espólin o. fl.):

4. Prúöur átti Magnús Högnason prests í As-

uni Bjarnasonar, bróður sira Guömundar i

Vestmannaeyjura, þ. b.:

a. Sigriður átti Gisla Garaalielsson í Hliðargerði i Eystrihrepp.

[Sumir telja Sigriði konu Gísla dóttur Magnúsar Jónssonar í

Kollabæ i Fljótshlíð bróður Hjartar í Akurej', afa sira Hjartar

Jónssonar á Gilsbakka og er því pessi ættfærsla írá Páli Há-

konarsyni ekki öldungis vissj.

1) Hannes var útskrifaður úr Skálholtsskóla um 1711 ogheíir

líklega verið elztur barna Hákonar sýslumanns.

2) Pau sira Páll og Helga voru bl.

Laundóttir Helgu Hannesdóttur með Oddi Árnasyni var:

b. Sigriður átti Olaf Naríason á Eyri í Svínadal, p. b.:

aa. Narfi átti Agnesi Guðraundsdóttur frá Seljatungu Vigfús-

sonar, er áður hafði verið trúlofuð Póröi Sveinbjörns-

syni (síðar háyfirdómara), p. d. Sigriður.

bb. Guðlaug átti Jón Porvarðsson i Garðaseli og börn.

cc. Oddn5'.

dd. Helga átti Helga í Lónkoti í Sléttuhlið Jónsson á Depl-

ura í Stiflu Guðmundssonar, p. b.:

aaa. Jón á Róðhóli átti Önnu Jónsdóttur frá Miðgrund

Jónssonar, p. d. Björg átli Porleif Jónasson á Róðhóli.

bbb. Sigríður átti Pétur á Fjalli i Sléttuhlið launson Sig-

mundar Eyjólfssonar á Ljótsstöðura, p. b.: Kristín,

Jóhanna-Lovisa, Björn-Sigmundur, Helgi, Anna og

Vilraundur.

cec. Guðmundur í Glæsibæ i Sléttuhlíð átti Margréti laun-

dóttur Péturs Jónssonar á Stórubrekku og börn.

ddd. Ólöf átti Jón Hinriksson frá Syðri Á i Ólafsfirði

Gislasonar skálds á Hóli í Siglufirði Porkelssonar.
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2. Hákon giptur á Akranesi. Hans laun-

son Magnús^) á Hvítanesi.

3. Helga önnur. Hennar laundóttir Sig-

FÍður átti Ólaf Narfason^).

4. Ragnheiður.

D. Þorsteinn^) á Skammbeinsstöðum átti Guð-

riði dóttur sira Hannesar Erlendssonar.

Barn:

1. Gisli í Landeyjum.

E. Ragnhildur átti síra Guðmund Eiríksson*),

börn

:

1. Eiríkur Hotf prentari átti Sigríði Jóns-

dóttur Konráðssonar, bl. Eiríkur dó í

Kaupenhöfn.

2. Guðný átti Jón Marteinsson^). Hennar

annar maður var síra Sigurður Vigfús-

son^).

1) Magnús átti Ólöfu Þorleifsdóttur, p. d.:

a. Halldóra átti Ketil Hinarsson á Stórakroppi. Peirra son

Magnús. IUhugi í Siðuniúla var launson Ketils.

2) Paö er liklega réttara, eins og iiér er talið áður eptir.

Snókdalín, aö Sigríöur kona Ólafs Narfasonar hafi veriö laun-

dótlir Helgu, er átti Finn Arnórsson, en ekki samnefndrar systur

hennai-, eins og hér er talið. Pó átti Hannes Hákonarson aðra

Helgu, en konu Finns, og segir Espólín (i ættartölum sínum), að

su Helga hafi brunnið inni á Hvitárvöllum 1751, í brunanum par.

3) Porsteinn bjó á Skamrabeinsstööum, dó á Móeiðarhvoli

i desember 1778, rúmlega áttræður. Guðríður kona hans var

dóttir sira Hannesar Erlingssonar i Arnarbæli (sjá hér áður).

4) Sira Guðmundur var prestur á Refstað og Hofi í Vopna-

firði, dó i júli 1781.

5) Marteinn faðir Jóns var son Björns sýslumanns Péturs-

sonar á Bustarfeili.

Dóttir Jóns og Guðnyjar:

a. Ragnhildur átti Hallgrím Árnason i Sigluvik, bróður síra

Sigurðar á Halsi í Fnjóslcadal og börn.

6) Pað er ekki rétt, að Guðný hafi átt síðar sira Sigurð Vig-

íússon á Skeggjastöðum og Hofi í Álptafirði, pvi aÖ hann var

einkvæntur og var kona hans Guðrún Eymundsdóttir frá Skálum

á Langanesi, Ólafssonar. (Espólín segir, að sira Siguröur hafi átt

íiigriði dóttur sira Guðmundar Eirikssonar, en pað er einnig rangt).
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3. Guðrún átli síra Skapta Árnason á Hofi,

börn:

a. Síra Arni á Hálsi, tvígiptur, átti börn.

b. Síra Skapti á Skeggjastað.

c. Síra Guðmundar.

d. Sigriður. e. Valgerður.

f. Helga. g. Guðrún^).

4. Sigfús prestur''').

5. Sigriður^).

6. Guðný*).

7. Eiríkur^).

Halldór Hákonarson.

1) Um þessi börn sira Skapta Árnasonar er ádur getið, I,

396—397, en vitanlega mætti par rekja miklu ílarlegar niður en

gert er.

2) Sigfús prestur í Ási i Fellum (f 1810) átti fyr Guðridi Jóns-

dóttur prófasts á Hólmum Porlákssonar, þ. b.:

a. Margrét átti iyr Jón Jónsson á Vakursstöðum i Vopnafirdi

og börn, par á meöal Jón á Vakursstödum (f 1889) en síðar

Björn Ólafsson i Pistilfirði.

b. Guðriður átti Niels Jónsson prests á Eiðum Brynjólfssonar

og börn (sjá hér áður).

c. Kristín María átti Sigurð Jónsson i Hólshjáleigu, bróður Ni-

elsar og börn (sjá áður).

S. k. sira Sigfúsar var Guðríður Hermannsdóttir frá Fagra-

dal i Breiðdal Einarssonar; p. b.:

d. Sigriður átti fyr Jón Bjarnason í Sleðbrjótsseli og var son

peirra Björn i Sleðbrjótsseli (ý 1889), en siðar átti hún Pórð

í Sleðbrjólsseli Jónsson prests i Pingmúla Hallgrímssonar

og börn.

e. Guðný átti Hall Sigurðsson i Sleðbrjótsseli.

f. Guðný önnur átti Jón i Snjóholti Einarsson í Mýniesi Jóns-

sonar prests á Hjaltastað Oddssonar.

g. Póra átti Vilhjálm Marteinsson á Ormarsstöðum i Fellum.

h. Ásdis átti Snjólt Rustikusson á Vaði i Breiðdal.

i. Ragnhildur átti Einar Hálfdanarson á Hóli i Hjaltastaðaping-

há. Hún dó 14. febr. 1893, 97i s árs.

k. Guðbjðrg átti fyr Pál Pálssson á Arnórsstöðum, cn siðar Jón

Jónsson á Relsmýri.

3) Sigriður átti Jón Jónsson á Fossvelli.

4) Guðný önnur er að minnsta kosti oftalin.

5) Eirikur var beykir og hermaður utanlands, dó bl.
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Hákon^) var við lærdóm innan og utanlands; en eptir

það hann kom út geiðist hann lögsagnari Gísla sýslu-

manns Magnússonar í Rangárþingi og fékk kóngsbréf þar

upp á með von um sýsluna eptir Gísla, dagsett 7. apríl

1688. Þjónaði hann svo sýslumannsembættinu til þess

Gísli dó 1696 og varð þá algerlega sj'slumaður í Rangár-

þingi með konungsstaðtesting af 19. apríl 1701. 1704

var Hákon og svo settur fyrir dómara í Gullbringusýslu.

1711 var Hákon frá settur sýslumannsembætti af þeim

svo köUuðu fullmektugu fyrir mjög litlar sakir^). Skaut

hann því máli sínu til kóngs, sem bauð 1712 að innsetja

Hákon í sitt embætti aptur.

1713 kom hæstaréttardómur, sem ónj'tti dóm þeirra

fullmektugu, samt streittust þeir við, að innsetja Hákon í

sýslu sína, þó þeir ættu þá að betala til Hákonar 300 rd.

1714 kom n\' konungsskipun, að setja Hákon í vöid

sín og gera honum skil fyrir embættisgiöldum. Þá fundu

þeir Oddur lögmaður og Jón visilögmaður Eyjólfsson upp
á því, að sakfella Hákon Hannesson sýslumann fyrir kyr-

setningu á nokkru góssi og dæmdu upp á ný undir kongs-

úrskurð, hvort hann mætti halda embætti sinu.

1716 komu þeir saman í lögréttu og rengdu þann
sinn dóm í guðs trausti og lagaleyfi og létu Hákon síðan

i friði^).

Þeir fullmektugu hófðu veitt 1711 hálfa sýsluna Brynj-

1) HákOn er fæddur um 1662, var 6 ár i Skálholtsskóla,

sigidi til háskólans og var skrifaður i stúdeutatölu 17. október

1687, en hefur verið skamma hrið ylra, meö því að vorið eptir

fær hann veitingu fyrír Rangárvallasýslu. Hann kvæntist 1689,

eptir því sem sira Jón Halldórsson segir i ættatölum sínum.
Hann segir og að hann hafi fyrst vcrið skrifari hjá mcistara

Pórði biskupi, sjálfsagt áður en hann sigidi.

2) Hann sagði að nafninu til af sér 17.júli 1709, eða sleppti

pá að minnsta kosti hálfri sýslunni við Brynjólf Thorlacius, vt'

kongur eða ))íorléningsmenn« leyíðu, en 22. júlí 1711 samþykktu
peir Oddur lögmaður og Páll Beyer uppgjöfina á sýslunni, en uiii

sama leyti var honuni þó vikið frá sýslumannsembættinu vegna
))tilmæla æðri yfirvalda og fyrir mikilvægar ástæður".

3) Sbr. Alþingisbók 1716 nr. 3.
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ólfi Thorlaciusi, en hálfa Stefáni Jónssyni, sem þar var

lögsagnari.

1716 tók Hákon sér lögsagnara Pál son sinn til 1724

(sjá um hann áður).

1724 tók Hákon fyrir sinn lögsagnara Nikulás Magn-
ússon og sótti ura 1726, hjá kóngi, að veita honum hálfa

sýsluna með von um hana alla eptir sig. Það veittist

17271).

1730 deyði Hákon, þá 68 ára gamall. Hann þótti

mikilmenni í mörgu; var opt við málastapp; við morðs-

mál Sigurðar var hann á Seltjarnarnesi 1704. í Schwartz-

kopfs máli var hann og kommissarius ásamt síra Þorleiíi

Skaptasyni.

í hans valdatíð voru lögsagnarar í Rangárþingi:

Magnús Kortsson í Árbæ 1695

Vigfús Hannesson 1696

Guðmundur Einarsson^) 1697

Brynjólfur Thorlacius og Stefán Jónsson . 1711—1714

Páll sonur hans 1716—1724

Nikulás Magnússon 1724— 1730^)

Magnús Kortsson.

(Albróðir Þorleifs lögmanns Kortssonar. Sjá hans ætt

við ísaQarðarsýslu, en kvinnii hans og börn hér að framan*).

1) Hákon sýslumaður fékk algerlega lausn frá embætti 26.

april 1727. Hann bjó lengst af á Skammbeinsstöðura í Holtum,

en 1729 er hann á Lambalæk i Fljótshlið (Manntal í Rangárþingi)

og mun hann hafa andazt þar 1730, 68 ára gamall, eptir pví

sem síra Jón Halldórsson segir (í ættatölum sinum).

2) Guðmundur var son Einars Þorsteinssonar sýslumanns í

Skaptafellssýslu. Hann var lögréttumaður og bjó á Steinum

undir Eyjaíjöllum. Hinn 8. janúar 1698 nefndi hann dóm í Þjóð-

ólfshaga 1 Holtum og annan 6. júní s, á. að Pingskálum að settu

þriggja hreppa þingi um dauða Gisla sál. Jónssonar búanda i

Holtamannahreppi (Alþingisbók 1698 nr. 1).

3) Nikulás var lögsagnari frá 1724 til 1727, er hann fékk

veitingu fyrir sýslunni.

4) Sjá bls. 115—119.
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Hann var stöku sinnum brúkaður fyrir lögsagnara,

þar á meðal 1695 í Rangárþingi og 1677 i Árnesþingi.

Vigfús Hannesson.
(Sjá um hann við Arness^'slu).

Hann var hér lögsagnari í slöku málum 1696.

Brynjólfur Thoriacius.
(Sjá um hann við Arnessýslu).

1711 þá Hákon var frá settur veittu þeir tullmektugu

Brynjólfi hálfa sýsluna; sótti hann um hana hjá konungi

1713, en fékk ei. Varð hann svo að sleppa sýslupartin-

um 1714.

Stefán Jónsson.

Var hér lögsagnari 1711— 1714. Honum veittu þeir

fuilmektugu hálft Rangárþing 1711. Sú veiting ónýttist^).

Nlkulás Magnússon.
Faðir: Magnús son Benedikts klausturhaldara á Möðru-

völlum Páissonar sýslumanns, Guðbrandssonar

biskups (sjá Húnavatnsþing).

Móðir: Ingibjörg dóttir Þorkels sýslumanns á Þing-

eyrum Guðmundssonar sjslumanns (sjá Húna-

vatnsþing).

Kvinna: Rannveig dóttir síra Þorsteins í Holti Odds-

sonar prests Eyjólfssonar'-).

Börn: A. Þorleifur landsþingsskrifari (sjá síðar).

B. Guðmundur eldri átti fyr Helgu Erlings-

dóttur)3; börn.

1) Petta mun vera Stefán Jónsson lögréttumaður i Skipa-

geröi, er átti Vigdísi Árnadóltur Porsteinssonar sýslumanns 1

Pykkvabæ, og er getið itarlega ætternis hans og afkomenda hér

áður bls. 413 etc.

2) Rannvelg dó í Fljótsdal i Fljótshhð hjá Guömundi syni

sínum 12. júH 1785, 77 ára gömul. Haföi þá verið 43 ár ekkja,.

en var 11 ár i hjónabandi. Hafa þau Nikulás pá gipzt um 1731.

3) Helga dó 1788. Hún var dóttir Erlings á Rauíarfelli

undir EyjafjöIIum Einarssonar i Pétursey Sigurðssonar og systir
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1. Erlingur í Brautarholti átti Önnu dóttur

Jóns undirkaupmanns í Vestmannaeyj-

um Eyjólfssonar Jónssonar og börn^).

2. Ragnhildur álti Jón sj'slumann Guð-

mundsson (sjá Skaptárþing).

3. Þorsteinn^).

4. Rannveig^).

5. Kristín*).

"Sigridar móöur síra Odds Sverrissonar á Stóranúpi. GuÖmundur
•eldri Nikulásson dó i Fljótsdal 27. september 1818, 84 ára.

1) Anna kona Erlings var systir sira Páls Jónssonar skálda

i Vestmanneyjum (sjá um móðurætt peirra hér áður bls, 457).

Erlingur dó í Fljótsdal 11. marz 1820. Börn hans og Önnu:
a. Benedikt átti fyr Sigriöi Eyjólfsdóttur trá Hej'læk, p. d.:

aa. Ragnhildur átti Odd á Sámsstöðum i Fljótshlíð Eyjólís-

son Oddssonar á Fossi Guðmundssonar Hallvarðssonar.

Eitt barna peirra var Eyjólfur gulismiður í Rvik, er átti

Ragnheiöi Guðmundsdóttur prests á Borg Bjarnasonar i

Laugardælum Símonarsonar.

S. k. Benedikts Erlingssonar Pórunn Sigurðardóttir frá Steig

í Mýrdal Árnasonar og var hann f. m. hennar, p. b.: Sigurð-

ur og Erlingur, er dó 24 ára gamall á hingaðleið frá Englandi.

b. Porsteinn átti Vilborgu Sigurðardóttur írá Uppsölum Lafrans-

sonar, p. b.: Vilborg, Jón, Ingibjörg,

c. Guðmundur.
<I. Jón.

e. Helga átti fyr Pál Ólafsson á Kvoslæk Arnbjörnssonar, p. b.:

aa. Erlingur á Sámsstöðum og siðar Árhrauni á Skeiðum

átti Puríði Jónsdóttur trá Stórumörk Guðmundssonar á

Pórunúpi Hannessonar, p. b,: Porsteinn skáld í Rvík, Páll

sundkennari, Jón, Ingvar, Helga, Guðriður, Guðbjörg, (sbr.

bls. 414).

bb. Guðrún.

cc. Ólatur,

S, m. Helgu Erlingsdóttur Porsteinn Eínarsson í Hlíðar-

endakoti.

2) Porsteinn dó i skóla 1793.

3) Rannveig var miðkona sira Eggerts Bjarnasonar, er síð-

ast var prestur i Stafholti, voru skamma stund saman, bl.

4) Kristin átti Sigurð Ólafsson á Ketilsstöðum á Kjalarnesi

(sjá hér áður i Kortsætt bls. 428), p. b.: Katrín og Sesselja, f. k.

Jóns Sæmundssonor á Efra-Hálsi.



489

6. Þórai).

Guðmundar seinni kona Þórunn Lopts-

dóttir^).

C. Þorsteinn deyði utanlands, stúdent^).

D. Guðmundur yngri*) átti fyr Önnu dóttur

Jóns ísleifssonar í Selkoti. Börn:

1. Þorsteinn hrapaði ungur.

2. IngibjörgS).

1) Póra (t 1844) átíi fyrst PorvarÖ Oddsson í Brautarliolti

og börn (sjá liér áöur bls. 427), síðar ísak Ólaísson á Hvitanesi

(bls. 34), en síðast Runólf á Hofi á Kjalarnesi Magnússon frá

Bakka Hallgrímssonar Þorleifssonar.

2) Hún var dóttir sira Lopts Rafnkelssonar á Krossi og hafði

íyr átt Eyjólf Pórarinsson í Miðhúsum í Hvolhrepp. Dóttir Guð-
mundar og hennar:

7. Ingibjörg átti Jón í Hiíðarendakoti Ólafsson

prests í Eyvindarhólum Pálssonar og eru bðrn
þeirra talin hér áður bls 177.

3) Þorsteinn var fæddur 1734, útskrifaður úr Skálholtsskóla

30. apríl 1754, og fékk hæstan vitnisburð af þeim, er pá útskrifuð-

ust, sigldi til háskólans og var skrifaður þar í stúdentatölu 19.

desember 1754, varð baccalaureus i heimspeki 28. júli 1758, samdi
sögulegt rit á latínu, )>De commeatu veterum Islandorum navali«

(Um siglingar (og verzlun) hinna fornu íslendinga) og var það
prentað i 3 hlutum i Kaupmannahöfn 1759—1760, og fékk Þor-

steinn verðlaun fyrir það. Skömmu síðar var hann rekinn burtu

(»relegeraður<() fráháskólanum fyrir einhverjar sakir, sem ekkier
kunnugt um, og andaðist í Kaupmannahöfn 23. sept. 1764, þritugur

að aldri. Hann var skarpur maður, en wgeðlíkur fððurfrændum
sinum(( segir Steingrímur biskup í ættatölum sínum.

4) Guðmundur yngri bjó i Eystri-Skógum og andaðist þar
3. desember 1808. Anna kona hans var ekki dóttir Jóns ísleifs-

sonar í Selkoti, þótt svo sé alment talið.

5) Ingibjörg átti Magnús i Núpakoti Einarsson á Leirum
Oddssonar, þ. b.:

a. Porsteinn í Núpakoti átti Katrinu Tómasdóttur, frá Eyvindar-

holti Magnússonar. Meðal barna þeirra: Tómas prestur að
Reynistaðarklaustri, Sigríður, er átti sira Berg Jónsson i

Vallanesi, Agnes, er átti síra Benedikt E. Gudmundsen i

Vatnsfirði og Guðlaug, er átti sira Pál Jónsson Matthiesen í

Arnarbæli.

32
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3. Steinvör^).

b. Magnús á KanastöÖum í Landeyjum átti Guðrúnu ísleitsdóttur

á Seljalandi Gissurarsonar, þ. b.: a) ísleilur á KanastöÖuni

átti Sigriði Árnadóttur frá Stóra-Ármóti Magnússonar(III, 135),

p. b.: Árni, Helga, Pórunn, Gissur, Guðrún, Siguröur, Magnús,

Guðfínna. b) Guðrún átti Jón Hjörleifsson hreppstjóra og

dbrin. i Eystri-Slcógum, nú (1912) í Drangshlið, þ.b,; Magnús i

Klausturhólnm, Hjörleiíur i Skarðshlíð, Gissur i Eystri-

Skógum, Ólaíur Helgi á Eystri-Sólheimum, Anna og Guðrún.

c) Ingibjörg átti Jón Porsteinsson á Sólheímum.

c. Guðmundur á Keldum átti Guðrúnu Pálsdóttur á Keldum
Guðmundssonar Erlendssonar, þ. b.: a) Einar í Gunnarsholti

faðir Jóns s. st. b) Jón í Vetleiísholti faðir Páls á Gadds-

stöðum og Magnúsar i Gunnarsholti. c) Puriður átti Gunnar
Ingimundsson á Hæringsstöðum. d) Ingibjörg yfirsetukona

átti Sigurð Sigurðsson á Eystri-Loptsstöðum. e) Magnús á

Stokkalæk faðir Magnúsar á Laugarvatni, föður Böðvars

hreppstjóra, er þar býr nú (1912). f) Guðmundur á Rauð-

nefsstöðum. g) Guörún átti Árna á Reynifelli, Guðmundsson
á Keldum Brynjólfssonar, peirra son Jónas á Reynifelli.

d. Anna s. k. Magnúsar Sigurðssonar hreppstjóra á Leirum,

er var sonarson Bjarna sýslumanns Nikulássonar (sjá Skapta-

fellssýslu).

e. Hildur álti fyr Stefán Jónsson á Stóra-Hrauni á Eyrarbakka,

bróður Sigurðar stúdents í Varmahlíð, peirra son Magnús
rennismiður i Skógsnesi, cn siðar átti hún Jón rennismið á

Arnarhóli i Flóa Jónsson sýslumanns Arnórssonar og börn

(sbr. III, 228).

1) Steinvör átti Gisla í Hliðarendakoti Jónsson í Háamúla
Eyjólfssonar, p. b.:

a. Jón i Hafnarfirði átti fyr Solveigu Oddsdóttur frá Rauðalæk
Bjarnasonar (bls. 118), p. b.: a) Kristin átti Jóhannes Hansen
í Hafnarfirði (sjá hér áður bls. 138). b) Jón hreppstjóri r

Hraunprýði átti Pórunni Gunnarsdóttur frá Ölvaðsholti Ein-

arssonar og mörg börn, par á meðal er Pétur Fjeldsteð fyr

bóndi í Krisuvík, nú verzlunarmaður i Rvik, kvæntur Ragn-

heiði Árnadóttur sýslumanns Gislasonar.

S. k. Jóns Gislasonar í Hafnarfirði Halldóra, dóttir sira

Jóns Hallgrimssonar Bachmanns (sbr. III, 362).

b. Pórunn 3. kona sira Eggerts Bjarnasonar, er síðast var prestur

í Stafholti, p. b.: a) Rannveig tvigipt, fyrri maður hennar síra

Magnús Jónsson Nordahl í Meðallandspingum (sjá um börn

peirra II, 726), en siðari Gisli Magnússon á Rofabæ. b)

Steinvör átti sira Magnús Gislason i Sauðlauksdal, bl. c)

Gisli á Stóra-Kroppi. d) Magnús. e) Porgrimur. f) Eggpór.
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Seinni kona Guðmundar yngra, Steinunn^).

Nikulás lærði^) og fór 1720 utan með Þorleifi pró-

fasti Skaptasyni, kom svo út og gerðist lögsagnari Há-
konar sýslumanns Hannessonar í Rangárþingi 1724. En
1726 sótti Hákon sýslumaður um hjá kongi, að Nikulási

veittist liálf sýslan, að sér lifandi, en öll eptir sinn dag,

og kom kongsveiting fyrir því 1727^). En 1730 fékk hann
alla sýsluna. 1735 braut Eyrarbakkaskip austur í Mýrdal
og keypti Nikulás sýslumaður bol allan, rá og reiða fyrir

100 rd, 1738 var húskarl Nikulásar settur í járn og varð
þar um þras nokkuð,

1740 sat Nikulás sýslumaður í sæti lögmanns Beckers

á alþingi eptir skipun amtmanns Lafrenz.

1742 var Nikulás sýslumaður á alþingi og sendi boð
til Magnúsar lögmanns Gíslasonar með skjölum og pen-
ingum; bað hann sjá um Þorleif son sinn, kvað líf sitt

g) Eggþóra s. k. sira Andrésar Hjaltasonar 1 Flatey. h) Björg
átti Andrés smid Pórarinsson i Holti 1 Stokkseyrarhrepp, þ,
b.: Guðrún átti Ingimund Gunnarsson í Oddagörðum ogStein-
unn átti Guömund Guðmundsson á Efraseli í Stokkseyrar-
hrepp. Enn fleiri voru börn síra Eggerts og Pórunnar.

c. Guöný átti Auðunn Ásmundsson á Arngeirsstöðum.
d. Guðmundur varð geðveikur,

e. Guðni.

1) Steinunn Jónsdóttir s, k. Guðmundar Nikulássonar hafði
fyr átt Björn rika á Sólheimum Jónsson s. st. Jónssonar Odds-
sonaráHánni ())Háeynni<() í Vestmannayjum Péturssonar, og var
son hennar af þvi hjónabandi Jón i Drangshlíð faðir Kjartans
prests i Ytri-Skógum, Hjörleifs í Drangshlið og þeirra systkina.

2) Nikulás mun fæddur um 1700, kom i Skálholtsskóla 1713
og er pá talinn 15 ára eða á 15. ári, 1714 (Lbs. 207 4*°). Var þar
6 ár og mun annaðhvort útskrifaður úr skólanum 1719, eða aí

Porleiíi stiptprófasti Skaptasyni s. á., eða árið eptir, þvi að hann
er ekki í skólanum veturinn 1719—1720, Hann er skriíaöur í

stúdentatölu við háskólann 21. desember 1720 og er þá talinn

20 ára. Samkvæmt þessum tveim aldursákvörðunum er einmitt
árið 1700 hið sennilegasta fæðingarár Nikulásar,

3) Veitingarbréf Nikulásar er dagsett 26, april, Hann bjo
um 1730 á Núpi í Fljótshlíð, síðar á Stórólfshvoli, en siðast á

Barkarstöðum.

32'
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verða á enda um 3 daga; ælla menn hann hafi óttazt mál

við landsskrifarann, er reið á æru. Fannst Nikulás 3 dög-

um seinna i vatnsgjá nærri Þingvelli; var hann slæddur

upp með atburðum. Og héldu margir, að hann hefði tjnt

sér sjáifur; lá það þó lcyrt að kalla^).

Ekki þótti Nikulás allsendis lieppinn í málum sínum;

var þó i mörgu haldinn mælur maður.

Jón Þórðarson.

Faðir: Síra Þórður á Staðarstað son Jóns biskups

Vigfússonar.

Módir: Margrét dóttir Sæmundar prófasts Oddssonar.

Konu eða börn átti hann ei, svo eg viti.

Jón er borinn 1711, lærði hér og gerðist landsþings-

skrifari 1738 (settur 13. febr,, virkilegur 3. október). Við

dauða Nikulásar sýslumanns, 1742, setti amtmaður Lafrenz

Jón fyrir sS'slumann í Rangárþingi. En um vorið 1743

drukknaði hann ásamt fleirum millum lands og Vest-

mannaeyja, i lendingu þá hann kom frá eyjunum'-).

1) Hann andaöist nóttina milli 23. og 24. júli (1742). Gjású,

er hann drekkti sér i, heitir síðan Nikulásargjá. Frásögn um
fráfall hans er í Grímsstaöaannál, J. S. 159 fol. Par segir svo:

wAöfaranóttina pann 24. júU (1742) gekk hann (Nikulás sýski-

maður) frá búð sinni og suður yfir Öxará utan Þorleifshólma,

hvar hann skildi við sinn þénara á hólmanum oggekk svo suður

1 hraunið, en pénari hans gekk heim að PingvöIIum og sagði

prestinum til. Var síðan strax leitað og fannst hann í einni vatns-

gjótu, sokkinn til botns, en dokumentin úr vasa hans lágu þar á

stallhorni við vatnsgjótu pessa. Var kræktur upp með krók á

færi og varð að síga ofan að vatninu einn maðurmeð þettafæri;

hann hafði og stjaka i hendi og náðist svo þessi maður, var flutt-

ur heim i kirkjuna og grafinn siðan í kirkjugarðinumw. Frásögn

þessi er svo greinileg, að hún virðist vera eptir sjónarvott.

í »islands árbók« eptir Svein lögmann Sölvason, Lbs. 1424 4'»,

er enn ítarlegri frásögn um fráfall Nikulásar sýslumanns, og er

þar meðal annars sagt, að hann hafi fj-rirfarið sér i þunglyndis-

kasti, en þvi mótmælt, að hann hafi óttazt mál við landsskrifar-

ann, er reið á æru, eins og Espólín segir.

2) Jón Pórðarson kom í Skátholtsskóla 1728 og var útskrif-

aður þaðan 1732, slgldi þá samsumars til háskólans, var skrifaður

þar i stúdentatölu 22. desember s. á. og tók próf i dönskum lögum
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Þorsteinn Magnússon.
Faöir

:

Magnús lögsagnari á Kspihóli sonur Björns

sýslumanns Pálssonar sýslumanns Guðbrands-

sonar (sjá Vaðlaþing).

Móðir: Sigríður eldri, dó 1725, dóttir Jóns biskups á

Hólum Vigfússonar (sjá BorgarQarðarsj'sIu).

Kvinna: Valgerður dóttir Bjarna ríka á Skarði Péturs-

sonar. Þau giptust á Skarði 1743.

Barn: Sigriður álti Jón sýslumann (sjá síðar),

Þorsteinn lærði hér, fór svo utan til lærdóms-

frama og var sá fyrsti íslendingur, sem tók reynslupróf í

lögspeki með góðri heppni (Laudabilis in jure Romano).
Þorsteinn var um hríð í þénustu hjá amtmanni Lafrenz.

Hann fékk sér veitt Rangárþing 25. febr. 1743, giptist

sama ár og setti bú á Skammbeinsstöðum, en síðan á

eignarjörð sinni Móeiðarhvoli. Hann tók sér til aðstoðar

dótturmann sinn Jón, er íékk þar um kongsbréf 1768 með
von um sýsluna eptir Þorstein. Voru þeir báðir á Mó-
eiðarhvoli, þar til Þorsteinn deyði 1785^).

Þorsteinn var nj'tasti maður, höfðingi, auðugur, laga-

maður raikill, þurlyndur, féfastur, yfirmannlegur, en ekki

fríður. Búhöldur mikill og héraðsríkur embæltismaður.

Var hann talinn að hvívetna einhver mesti sýslumaður á

sinni tið. Þótti stórlátur, sem þá var títt j'firmönnum.

En mjög grandvar í tekjum og fastúðigur. Hans undir-

menn höfðu fremur ótta fyrir Þorsteini, en elsku á honum.

13. april 1736 meö 1. eink. Hann drukknaði í lendingu við Eyja-

fjöll, er hann kom frá rannsókn i þjófnaðarmáli i eyjunum sam-
kvæmt amtmannsskipun. í ættatölum Steingríms biskups er sagt,

að hann haO drukknað laugardaginn fyrir páska (13. april) og að
hann hafi verið að fara út til eyjanna i þingaferð, en það mun
skakkt. Einhversstaðar hefi eg séð tahð, að þetta slys hafi orðið

19. maí.

1) Þorsleinn sýslumaður var fæddur 2. febrúar 1714 á Espi-

hóli, útskrifaður úr Hóiaskóía 1733, skrifaður i stúdentatölu við

háskóiann 31. júli 1736, tók iögfræðispróf 10. maí 1738 með 2.

einkunn. Andaðist á Móeiðarhvoli 20. júní 1785. Vaigerður kona
hans dó 26. apríl s. á., 78 ára gömul og hafði þá legið í kör
5 ár.
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Jon Jónsson.

Faðir: Síra Jón í Stafholti (dó 1740) son Jóns sj'slu-

manns Sigurðssonar lögmanns, Jónssonar sýslu-

manns Sigurðssonar; bjuggu allir í Einarsnesi.

Móðir: Ragnheiður dóttir Gísla i Máfahlíð, Jónssonar

biskups Vigfússonar.

Kvinna: Sigríður dóttir Þorsteins sýslumanns nýnefnds.

Giptust þau Sigríður 1769. Hún fæddist 1747,

deyði 1824.

Börn. A. Guðbrandur Jærði innan og utanlands i

mörg ár, en tók ekki reynslupróf í lögum,

kom svo út og var settur sýslumaður i

BarðastrandarsN'sIu (sjá þar)^).

B. Jón stúderaði (sjá um hann við Arnesþing).

C. Margrét giptíst ekki eða átti barn^).

D. Ragnheiður^) átli Helga son Sigurðar bónda

Sigurðssonar, bónda Magnússonar á Mið-

felli. Helgi var skólalærður, gerðist svo

skrifari hjá biskupi Finni, siðan um tíma

proconrektor í Skálholti; kom sér lítt við

skólapilta; gaf sig svo til ráðsmanns að

Móeiðarhvoli og fékk áðurnefndrar Ragn-

heiðar. Helgi dó 1819. Börn:

1. Þorsteinn fór utan, dimissus 1823, stú-

deraði guðfræði og tók þó ekki þar í

reynslupróf. Kom út 1831. Fékk Reyk-

holt 1833 og giptisí sama ár Sigríði

dóttur Páls sýslumanns Guðmundssonar

(sjá Múlaþing). Séra Þorsteinn í Reyk-

holti drukknaði með reiðhesti sinum

ofan um árís veturinn 1839*).

1) II, 146—147.

2) Margrét dó í Rvk. 26. maí 1857, 83 ára.

3) Hún var fædd 27. nóvember 1782, giptist 9. júní 180.>, cn

andaöist 22. októbcr 1859.

4) Dætur sira Þorsteins og Sigridar voru: Ragnheiður, s. k.

Skúla Vigfússonar Thorarensen læknis (sjá síðar), Sigriður f. ,k.

Péturs Sivertsen í Höfn i Melasveit og Guðrún, er átti Skúla pró-

fast Gislason á Breiðabólsstað.
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2. Helga gipt 1833 síra Sigurði syiii síra

Brynjólfs (sjá Árnesþing).

3. Sigríður gipt 1836 cMrurgo Skúla Thor-

arensen (sjá síðar).

E. Valgerður giptist fyrst 16 eða 17 vetra

biskupi Hannesi Finnssyni árið 1789, þann

16. september.

Hannes biskup var fæddur i Reykholti í Borg-

arfirði þann 8. maí 1739. Stúdent fór hann

utan 1755 til meiri lærdómsframa, gekk með

bezta hrósi gegnum öU venjuleg lærdómspróf,

það i guðfræði tók hann 1763, hvar við hann

öðlaðist sama hrós. Dvaldi hann við ýmsar

lærdómsmentir mestpart í Kaupenhöfn í 19 ár.

1775 var hann kallaður til dómkirkjuprests i

Skálholti; bætti kongur því við, að hann skyldi

vera stiptprófastur og fá annað hvort Odda

eða Staðastað. 1776 var hann í Kaupenhöfn

vigður til prestsembættis af biskupi Harboe.

1777 var hann af kongi skipaður föður sín-

um til aðstoðar og biskup eptir hann, var og

til þess embættis vígður sama ár af biskupi

Harboe, og kom út föður sínum tii styrktar.

1785 tók biskup Hannes algerlega við biskups-

embættinu af föður sinum.

1780, þann 28. júní giptist hann fröken

Þórunni dóttur Ólafs amtmanns Stephensen,

aflaði hann með henni son 1784, sem déyði

eptir 18 daga. 1785 fæddist þeim og annar

sonur, sem deyði 1786, þann 14. febr. Hélu

báðir Ólafs nafni. 1786 þann 7. febr. misli

hann þessa sina konu í bólu. 1789 giptist

hann aptur áðurnefndri frú Valgerði. 1790

varð hann Doctor theologiæ. 1796 þann 4.

ágúst deyði hann i Skálholti og er þar jarð-

aður. Hans mörgu lærdómsrit er hér of langt

upp að telja.

Börn Hannesar biskups og frú Valgerðar voru:

1. Jón (kallast Finsen) cancelHe-sekreteri, bý-
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og héraðsfógeti í Ringkjöbing á Jótlandi,

giptur. Barn

:

a. Hannes Valgarð Steingrira.

2. Ólafur (kallast Finsen) kammerráð sýslu-

maður í Kjósarsýslu og Gullbringu (sjá þar).

3. Þórunn gipt amtmanni B. Thorsteinsen 182U
börn:

a. Finnur Vilhelm.

b. Árni.

c. Steingrímur.

4. Sigríður gipt 1835 síra Arna í Görðum
Helgasyni, barnlaus^).

Seinni maður frúr Valgerðar, Steingrímur

son síra Jóns á Mýrum, svo 1 Holti, Jóns-

sonar presls á Mýrum í Alplaveri. Stein-

grimur var fyrst þénari hjá biskupi Hannesi,^

fór síðan utan, tók reynslupróf í guðfræði

og öðrum iærdómsgreinum með góðri heppni.

Gerðist Rector eða Lector theologiæ við lat-

ínuskólann. Giptist svo biskupsekkju frú

Valgerði. Gerðist prestur í Odda og pró-

fastur í Rangárþingi. Var kosinn fyrir biskup

og fór utan til biskupsvígslu 1824. Hann
stiptaði biskupsaðsetur í Laugarnesi, hvar

upp á alþjóðlegan kostnað var byggð stein-

stofa með mikilli fyrirhöfn árin 1825— 1827.

Þeirra son:

5. Hannes skólalærður giptur Sigriði dóttur

Símonar-) Hansen borgara í Reykjavík.

1) Barna og barnabarna Hannesar biskups og næstu af-

komenda m, íl. er getiö i Guðfræðingatali mínu bls. 144—146.

Sjá ennfremur um afkomendur Olafs Finsens yfirdómara, bls.

185—186 hér að fraraan, um Árna Thorsteinsson landfógeta III,

246—247 o. s. frv.

2) Sjá um framœtt frú Sigriðar Johnsen, bls. 136—138 hér

að framan. Á bls. 138 er Ólafur Hannesson Johnsen nefndur

yfirkennari i Árósura, í stað Odense. Hann hefir nú fengið lausn

frá embætli.

Enn voru börn Jóns sýslumanns á Móeiðarhvoli og Sigríðar

Porsteinsdóttur:
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Að lilhlutun Magnúsar amtmanns Gíslasonar var

.lón Jónsson settur til lærdóms, og þá hann hafði hér í

landi numið venjulegan skólalærdóm fór hann utan og

lók venjuleg reynslu lærdómspróf, það seinasta í lögspeki

með góðri heppni. Kom svo út og gerðist lögsagnari og

aðstoðarmaður Þorsteins sýsiumanns Magnússonar og fékk

kongsbréf þar upp á 8. marz 1768 með von um sýsluna

eptir hann. Jón sýslumaður settist að Móeiðarhvoli og

giptist Sígríði dóltur í*orsteins sýslumanns, sem áður var

sagt 1769. Jón sýslumann þraut heilsu nálægt 1786, tók

hann þá fyrir sinn aðstoðarmann Þorleif landsþingsskrifara

Nikulásson. Eptir langvinnan krankleik deyði Jón sýslu-

niaður á Móeiðarhvoli 1788^).

Jón sýslumaður tjáist að hafa verið ekki dáfríður

maður, en höfðinglegur ásýndum, Ijúfraenni og kom sér

vel, nokkur vinur af ölföngum, lagamaður góður, vel auð-

ugur og að mörgu vel á sig kominn. Jón var meðal-

maður vexti og skörulegur að sjá, dökkhærður.

Þorieifur Nikulásson.

Faðir: Nikulás s^'slumaður Magnússon (sjá framar).

Móðir: Rannveig dóltir sira Þorsteins Oddssonar.

Kvinna fyrri: Guðrún dóttir Jóns á Stóra-Núpi Magnús-

sonar í Bræðratungu (sjá Þingeyjarþing)-).

Börn: A. Jón sýslumaður í Vestmanneyjum (sjá þar),

Kvinna seinni: MáhTifriður(fædd 1761) dóttir Sigurðar lands-

þingsskrifara Sigurðssonar^) (sjá Árnesþing),

Börn

:

F. Porsteinn stúdent, útskrifaðurúr heimaskóla 1792,
dó úr tæringu i Kaupmannahöfn 15. marz 1795,
21 árs aö aldri.

G. Helga f. 29. sept. 1788, ;- 20. ágúst 1794,

1) Hann andaðist 20. ágúst (1788), en Sigríður kona hans
11. niai 1824. Jón sýslumaður var fæddur eptir lát föður
síns sira Jóns i Staíholti, er dó 4. janúar 1740(clánarár hans 1739
i pre.statali Sv. Nielssonar er skakkt). Jón sýslumaður bjó fyrst

á Seljalandi undir Eyjafjöllum, síðar á StórólfshvoH og siðast á
á Móeiðarhvoli.

2) Sjá hér áður bls. 475.

3) Pau Porleifur og Málmfriður giptust 2. maí 1785. Málmfriður
var fædd í Skálholti 6. ágúst 1759 (ekki 1761), en andaðist í

líruna 13. júní 1838.
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B. Ragnheiður^).

G. Guðmundur^).

Þorleifur var barnungur þá faðir hans deyði og mun
Magnús amlmaður Gíslason hafa haft tilsjón með honuni

að koma honum til lærdóms og menningar. Þorleifur

gerðist vísi-landsþingsskrifari Sigurðar Sigurðssonar og

þénaði því embætti frá 1764 úr því, en varð virkilegur

landsþingsskrifari 1780. Fékk lausn í náð frá embætti

árið 1800 með 80 rd. pension. Deyði sjálfur 1805^).

Þorleifur varð lögsagnari Jóns sj'slumanns á Móeiðar-

hvoli í hans sjúkleik á ýmsum hans seinni árum, einkum

frá 1786.

Þorleifur bjó í Miðfelli og var sæmilegur bústands-

maður.

1788—89 var Þorleifur settur sýslumaður í Rangár-

þingi eptir dauða Jóns sýslumanns.

Þorleifur var fyrirmannlegur og laglegur ásýndum,

meðalmaður að vexti, gefmn fyrir ölföng á elhárum. Hann
var skýr maður og margt vel um hann.

1) Ragnheiöur var fædd i Ási i Holtum 4. marz 1787. Hún
dó ógipt, bl.

2) Guðmundur var fccddur á Hliðarenda 26. nóvember 1789,

(h'ukknaöl i Vestmanneyjum, ef til vill meö Jóni sýslumanni

bróður sínum, 1815. Víða er svo talið, að Þorieifur liafi einni"

átt með fyrri konu sinni Guðmund og Ragnheiði, er hafi dáið

ung, en það mun málum blandað.

3) Porleifur var fæddur 1732, og ólst upp eptir fráfall föður

sins lijá Magnúsi amtmanni Gíslas^'ni, útskrifaður úr Skálholls-

skóla 6. mai 1755, skrifaður i stúdentatölu við háskólann 28. april

1759, tók embættispróf i lögfræði 23. april 17(52 með 3. einkunn

i hinu teóretiska en 2. einkunn i hinu praktiska prófi, varð vara-

landskrifari 16, marz 1764tiI17. sept. 1780, að Sigurður landskrif-

ari lézt. Þorleifur bjó fyrst i Tungufelli í Ytrihrepp, er Magnús
amtmaður hafði gefið honum, en síðar í Ási i Holtum, en 1788

flutti hann að Hliðarenda og 1790 að Hliðarendakoti, pá er Vig-

fús sýslumaður fór aö Hlíðarenda. Porleitur hætti búskap 1804

vegna efnaleysis og lasleika og llulti sjálfur til Guðmundar yngra

bróður síns i E)'stri-Skógum undir E\jafjöllum og andaöist par

8. júlí 1805,
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Vigfús Þórarinsson.

Faðir: Þórarinn sj'slumaður í Vaðlaþingi (sjá þar)^),

Móðir: Sigríður Stefánsdótfir prests.

Kvinna: Steinunn dóttir landlæknis Bjarna sonar Páls

prests á Upsum Bjarnasonar prests í Vestur-

hópshólum Þorsteinssonar. Hún var fædd í

Viðey 1763, giptist sama staðar 1782, dó 1827^).

Börn: A. Bjarni amtmaður (sjá Árnesþing).

B. Ragnheiður giptist 1812 (að óvilja foreldra

sinna) síra Gísla í Vesturhópshólum Gisla-

syni^); börn:

1. GísH*).

2. Skúh^).

3. Árni«).

4. Ólöf).

5. Þóra^).

1) I, 270—280.

2) Hún dó 9. februar 1828. Rannveig Skúladóttir módir
hennar dó á Hlíöarenda 7. ágúst 1803.

3) Sira Gísli var siðast prestur á Gilsbakka (ý 28. júlí 1760).

Ragnheiðar var f. k. hans og var hjónaband þeirra skrj'kkjótt,

skildu þau að lokum. Ragnheiður var fædd i Brautarholti 1790,

en andaðist á Hjallalandi í Vatnsdal 29. júní 1846.

4) Gisli var siðast i Reykjarfirði á Strðndum, var kvæntur
skáldkonunni Rósu Guðmundsdóttuc'' frá Fornhaga Rögnvalds-

sonar (Vatnsenda-Rósu), bl.

5) Skúli prófastur á Breiðabójsstað (y 2. des. 1888) álti Guð-

rúnu Porsteinsdóttur prests í Reykholti Helgasonar, p. b.: Skúli

prestur í Odda, Helgi bóndi á Herriðarhóli, Gísli prestur á Slóra-

Hrauni, Porsteinn dó uppkominn og Soflia giptist Gunnlaugi Por-

steinssyni dbrm. á Kiðabergi.

6) Árni var sýslumaður i Skaptafellssýslu (sjá um hann par).

7) Ólöf átti Svein Guðmundsson á Valdalæk, þ. b.: Jóhanna,

Ragnheiður, Ingibjörg, átti Stefán Stefánsson gullsmið á Eyrar-

bakka, Sigríður átíi Gissur Bjarnason sððlasmið á Eyrarbakka,

Pórarinn dó bl., Ásta-María gipt suður i Garði og Aðalheiður

gipt Halldóri Ólafssyni á Kotmúla í Fljótshlíð.

8) Réttara: í*órunn.
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6. Margrét^).

C. Rannveig giptist fyrst Þórarni sýslumanni

0Qord (sjá um hann við Skaptárþing)'-); b.

1. Ingibjörg=^).

Vigfús*).

Þórarinn^).

Svo Sveinbirni stúdent Sveinbjarnarsyni;

börn''').

9

1) Margrét átti Stcin bónda Oddsson i Dalkoti á Vatnsnesi

og börn.

Enn voru börn sira Gisla og Ragnheiöar:

7. Sigriðurátti Benedikt Sigurðsson smið í Vesl-

urhópshólum bróður Jónasar i Bakkaseb,

þ. b., fóru til Vesturheims.

8. Guðrún.

5). í*órarinn dó ókv., bl.

10. Vigfús í Samkomugerði i Eyjafirði átli Sig-

ríði Pórarinsdóttur, þ. d: Ragnheiður gipt

Sigurði Sigurðssyni héraðslækni i Dalasýslu,

Sigriður átti Pálma Jósepsson, Helga Stef-

anía átti Eggert Valdimar Jónsson i Sam-

komugerði.

2) Þórarinn kvæntist Rannveigu á Hlíðarenda 5. jan. 1820.

3) Ingibjörg (f. 1. okt. 1821) var miðkona Jóhanns Einars-

sonar i Pingnesi í Borgarfirði, giptust 28. mai 1846, dó skömmu
siðar. Önnur Ingibjörg dóttir Pórarins Öefjord og Rannveigar,

var fædd 16. júlí 1820, dó 27. júli 1821.

4) Vigfús(f. 29.sept. 1822) var íilfursmiður, bjó í Ketilhúshaga

á RangárvöUum. Börn hans með búslýru sinni Guöriði Brands-

dótturvoru: a) Ingibjörg fór til Ameríku, giptist þar og átti bðrn,

og b) Þórarinn bóndi i Austurhlið í Eystrihrepp, kvæntur Guð-

nýju Oddsóttur, þ. b.: Steinn, Magnús, Vilborg.

5) Pórarinn var fæddur 7. janúar 1824 (eptir lát fööur síns),

kvæntist á Slaðarhrauni 2(\ okt. 1852 Margréti Árnadóttur, er

síðar álti Gísla Goltskálksson i Landbrotum. Pórarínn fór að

búa i Hraunsmúla 1853, en drukknaði i .Vrkvarnarlæk hjáStaðar-

hrauni 14. júli s. á., bl.

G) Hann var bróðir samfeðra Pórðar Sveinbjörnssonar há-

yfirdóniara (sjá Árnessýslu). Var prestur á Staðarhrauni og and-

aðist 12. júni 1869. Rannveig lifði báða menn sinaogandaðist2.

október 1871.
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4. Sigríður.

5. Helgii).

D. Kristin gipt síra Jóni syni sira Halldórs

í Saurbæ við Hvalfjörð Magnússonar sj^slu-

manns Gíslasonar biskups. Börn:

1. Vigfús.

2. Sigríður.

3. Málíríður.

4. Sæmundur.

5. Anna^).

E. Guðrún gipt sira Sigurði á Stórólfshvoli

syni sira Gísla í Odda Þórarinssonar sj'slu-

manns (sjá Vaðlaþing^); börn:

1. Gísli.

2. Vigfús.

F. Skúli dimissus, stúderaði chirurgien ulan-

1) Helgi á Hlíðarfæli i Svinadal átti fyrSteinunni Gísladóttur

frá Hraunhiöfn Árnasonar (II, 746) og börn, þar á meöal Helgi,

er bjó á HliÖarfæti, Sveinbjörn og Rannveig kona Einars Eyj-

ólfssonar á Kotströnd í Ölfusi. S. k. Helga Sveinbjarnarsonar
Porbjörg Gunnarsdóttir stúdents á Hliðarfæti Porsteinssonar, ekkja

Árna Jónssonar á Hliðaí-fæti (111, 530).

Enn voru börn síra Sveinbjarnar og Rannveigar:
6. Þóröur bjó síðast í Lukku í Staðarsveit,

átti Guðrúnu Gisladóttur frá Hraunhöfn Árna-
sonar, og mörg bðrn, eitt þeirra Bogi bóndi
á Lágafelli i Mosfellssveit.

7. Margrét átti fyr Porvarð hreppstjóra Ólafs-

son á Kalastöðum (sjá hér áður bls. 428),

en siðar Ólaf Póröarson járnsmið i Rvik.

8. Ragnheiður átti fyrst Gest Jónsson í Múla-
seli í Hraunhrepp, svo Grím Sigurðsson, en
síðast Guðlaug Magnússon.

9. Halldóra.

2) Sjá ilarlegar um börn síra Jóns Halldórssonar og Krist-

inar II, 702—703, en par er Vigfúsar ekki getið. Hann var aum-
ingi og ekki með fullu ráði. Hér vantar Ingibjðrgu í upptalningu
barnanna hjá Boga. Kristin dóttir Vigfúsar sýslumanns dó í Múla
í Biskupstungura hjá Önnu dóttur sinni 16. júní 1882, 85 ái^a.

3) Sbr. I, 274 og er par getið barna síra Sigurðar Thorar-
ensen og Guðrúnar. Pau hjón voru bræðrabörn.
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lands. Varð fjórðungslæknir í Rangárþingi

etc, giptur Sigríði Helgadóttur frá Móeiðar-

hvoli^) (sjá framar).

Að auk áðurtaldra, voru önnur 7 börn, er deyðu flest

öU ung eða lítt stálpuð.

Vigfús Þórarinsson er fæddur á Stóru-Grund í Ej'ja-

firði 1756, skírður 21. maí s. á. 1767, þá Vigfús var 11

vetra, missti hann föður sinn; var honum þá komið fyrir

til menningar og lærdóms hjá Þorsteini sýslumanni á

Móeiðarhvoli.

Skólalærður fór hann til Kaupmannahafnar, tók öU

venjuleg examina, eins embættis reynslupróf í rómverskum

lagavísindum með loflegum vitnisburði prófessoranna.

1781, þá hann var hálfþrítugur, veitti konungur hon-

um Kjósarsýslu og héraðsdómaraembætti í Gullbringusýslu.

1) Skúli tiéraöslæknir á Móeiðarhvoli, dó 1. april 1872, 67

ára gamall (f. 28. marz 1805). Var Sigriöur Helgadóttir f. k. hans,

en hin siðari Ragnheiður Porsteinsdóttir prests í Reykholti Helga-

sonar, þ. b.:

a. Porsteinn á Móeiðarhvoli kvæntur Solveigu Guðmundsdóttur

frá Austurhlið í Biskupslungum Eyjólfssonar (bls. 145).

b. Grin^ur í Kirkjubæ, kvæntur Jóninu Egilsdóttur frá Múla í

Biskupstungum Pálssonar (II, 703).

c. Bjarni drukknaði ókvæntur, bl.

d. Hannes forstööumaður slátrunarhúss Suðurlands í Rvik,

kvæntur Lovisu dóttur H. .1. Bartels verzlunarmanns.

c. Sigriður átti Jón Árnason frá Vestri-Garðsauka Árnasonar

s. st. Egilssonar prests á LJtskálum Eldjárnssonar og 3 börn,

Elinu, Skúla og Ragnheiöi.

f. Slcinunn gipt sira Magnúsi Helgasyni forstööumanni kennara-

skólans í Rvk, bl.

g. Móeiöur gipt Ágúst Helgasyni dbrm. í Birtingaholti, bróður

sira Magnúsar, eiga börn.

h. Ragnheiður gipt Matthiasi i Holti í Rvik Matthiassyni s. st.

Markússonar prests á Álptamýri Póröarsonar og Solveigar

Pálsdóttur prests skálda í Vestmannae^-jum Jónssonar, eiga

börn.

Enn var dóttir Vigfúsar sýslumanns Pórarinssonar og Stein-

unnar:
G. .Sigríöur (í. 3. sept.1791) dó ógipt, bl., 25. águst 1813.

Tveir synir Vigfúsar sýslumanns:

H. Pórarinn,

1. Jón, dóu báðir ungbörn.
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Kom hann út saira ár og hafði aðsetur sitl í Viðeyju hjá

fógeta Skúla Magnússyni. Fóstur- og dóttur-dóttir Skúla,

Steinunn, dóttir jandlæknis Bjarna, var þá í Viðey. Dróg-

ust ástir þeirra Vigfúsar þar saman, svo hann fékk henn-

ar 1782. Var þeirra brúðkaup haldið i Viðey.

1789^) veitti konungur honum Rangárvallasýslu; flutti

hann þá að Hhðarenda, hvern hann þar eptir keypti og

bjó þar síðan alla æfi.

1810 veitti konungur honum cancelhe-ráðsnafnbót

fyrir dugnað hans og langa embættis-þénustu.

Tvö sumur var hann og settur á gamla alþingi, að

gegna lögmanns verkum.

1812 fékk Vigfús Vestmannaeyjasýslu ásamt með
Rangárþingi; hétt hann báðum þeim sýslum til síns dánar-

dægurs.

1819, þann 13. apríl, eptir sögn, þá er hann hafði

farið til smiðju sinnar, að smiða undir hest sinn, fannst

hann þar örendur. Vigfús sýslumaður tjáist lengi hafa

verið plágaður af brjóstkrampa, og þá hann var í smiðju

sinni kom að honum brjóstkrampi; hann stóð þá upp,

tók höndum um smiðjubitann, en féll þá svo, að steðjinn

varð undir brjóstinu; drengur, sem þar var hjá honum,
hljóp þá i bæinn, að segja þetta. Menn hlupu strax til, en

hann var þá látinn. Var hans lUför ger hin sæmilegasta.

Vigfús var fyrirmannlegur, en ekki fríður, sómdi sér

vel, var að vexti þrekinn meðalmaður; lagamaður var

hann mikill talinn og vel tölugur, stundaði réttvísi í sín-

um dómum og embættisverkum. Hann var stjórnsamur f

í sj'slum sínum og héraðsríkur, hinn mesti bjargvættur

hrekklausra og dugnaðar-manna. Sýslubúar óttuðust hann

þess vegna og elskuðu; báru og mikla vírðingu fyrirhonunu

Vigfús varð á elliárum gefinn fyrir ölföng, einkum þá
hann var á ferðareisum. Hann hafði gylliniæðarsjúkdóm,

er sumir héldu, að honum hefði að bana orðið. Vigfús

var á-gætismaður í mörgu og jafnan talinn með helztu

sýslumönnum. Ekki var hann mikill auðmaður, en hafði

fé vel til hlítar.

1) Veitingarbréfið dags, 10. júni.
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Steinunn var 19 ára, þá hún giptist Vigfúsi sýslu-

manni, aflaði með honum 12 barna, varð ekkja 56 ára,

deyði sjálf 64 ára 1827^). Hún var einhver hin raesta

kona í síuu standi fyrir hvervetna sakir, og bjó á Hlíðar-

enda við nægtir, til þess hún deyði-).

Þórarinn Magnússon 0efjord.
(Sjá um hann við Skaptafellssýslu).

Þá Vigfús deyði var hann hér settur s^'slumaður 1819,

en þótt Rangárþing væri veitt Jóni sýshimannl Guðmunds-
syni 1819^), var téður sj'slumaður dáinn, áður en veitingar-

bréfið kom; fór hann því ei til sj'slumannsverka í þessari

sj'slu og hélt Þórarinn sj'slunni*) tii þess Bonnesen viðtók

1822.

JÓn Guðmundsson.
(Sjá um hann við Skaptárþing).

Honum var af konungi veitt Rangárþing eptir can-

cellieráð Vigfús sýslumann 1819^). En þá veitingarbréfið

innkom var Jón dáinn og kom því ei til embættis í þess-

ari sýslu. Þess vegna hélt Þórarinn 0eQord þar lögsögu

til 1821.

1) Hún dó, eins og áöur er sagt, 9. febrúar 1828 og hefir þá

verið á 65. ári (f. 1763).

2) Jón Jónsson Vidalin bróðir Geirs biskups var

settur íyrir Rangárvallasýslu eptir lát Vigfúsar sýslumanns, en

var par skamma stund. Pó tók tiann hreppstjóraeið at Porsteini

Hreinssyni á Önundarstööum fyrir aukarétti á Hliðarenda 22.

mai 1819, en i lok pess mánaðar hefir hann sleppt sýslunni, pví

að 8. júni er Pórarinn Öefjord orðinn settur þar og heldur þar

manntalsþing. Jón Vídalin andaðist i Reykjavik 5. apríl 1836

(sbr. Guöfræðingatal bls. 190).

3) Rangárvallasýsla var veitt Jóni 22. júní 1820, en þá var

hann dáinn (27. marz s. á.)

4) Pórarinn flutti vorið 1821 að Vestri-Garðsaukai Hvolhrepp,

en næsta vor (1822) að Skammbeinsstððum i Holtum.

5) Réttara: 1820 (sjá hér áður).
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Isaak Jacob Bonnesen.
(Sjá um hann við Strandasýslu og Snæfellsnessýslu).

Kvinna: Anna Christine fædd Ohlmann, dönsk. Hana átti

fyr kaupmaður Schram í Hófðastadakaupstað

og áttu þau börn saman.

Börn: A. Oline Marie Jacobine gipt 1836 Jóhanni í

Rauðuskriðu sýslumanni í Þingeyjarsýslu^).

B. Karen NicoHne Fredericke, gipt bónda

eystra^).

Bonnesen var danskur maður, sem hafði tekið danskt

lagapróf og þénað sem skrifari við stríðs-cancelHet, fékk ogþá
nafnbót að vera stríðs-canceHie-sekreteri. Honum var 1817

þann 17. maí veitt Strandasj'sla, kom út samsumars og

hafði að mestu sitt aðsetur i Skagastrandar-kaupstað. Á
Skagaströnd var þá kaupmaður Schram (er forðum ritaði

bækHnginn »En Syenaal og en SkilHng«). Konu átti hann

danska; féU þeim stirt. Var mælt, að hvort þeirra fyrir

sig hefði aðrar persónur kærari en sinn ektamaka. Kona
Schrams fór utan til Kaupmannahafnar 1818; er mælt, að

hún hafi þar barn aHð, en eigi er getið um faðernið.

Nokkru þar eptir var gerður skilnaður hennar og kaup-

manns Schrams. En 1818 þá Snæfellsnessýsla varð liðug

fékk sekreteri Bonnesen sér veitta þá sýslu og fluttist

1) Sbr. I, 131—132. Ólína álti siðar Vigfús gullsraið Thor-
arensen, son Bjarna aratmanns Thorarensen, en siðast Sígurð

gullsmið og fornfræding Vigfússon (f 1892). Hún andaðistí Reykja-

vík 1. raarz 1902, 83 ára (t. í febr. 1819).

2) Karen (f. 24. raaí 1822, f 14. ágúst 1892) átti Jón á Vind-
ási á Landi Porsteínsson s. st. Pálssonar (sjá fraraætt hans hér
áöur bls. 395), áttu 13 börn, er flest komust til aldurs:

a. Kristófer bóndi á Vindási, kvæntur Guðríði Finnbogadóttur
á Galtalæk Árnasonar, p. b.: Finnbogi, Finnbjörg, Jón, Vil-

helra Frímann, Björgólfur.

-b. ísak Jakob verzlunarraaður á E^'rarbakka, kvæntur, átti síðar

Ólöfu Ólafsdóttur, þ. b.; Ingibjörg, Jóna. Dóttir hans með
f. k.: Friðserad.

c. Porsteinn faðir Jónatans kaupmanns i Rvík.

d. Anna átti Jóhann Jónsson snikkara á Eyrarbakka.
^. Vilhelra Friraann var á Eyrarbakka, kvæntur. Dóttir hans

Karen gipt Jóni Sigurðssyni verzlunarraanni þar.

33
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þangað sama ár, tók sér aðsetur í Olafsvík og dvaldi þar

meðan hann hélt téða s\'slu.

Um 1820 koni út fyrnefnd madame Schram og gerð-

ist tyrirgangskona hjá sekretera Bonnesen og giptist hann
henni nokkru þar eptir.

1822 þann 16. maí öðlaðist Bonnesen veiting kongs

fyrir Rangárvallasýslu og ílutti þangað uni vorið 1822,

tók sér bústað á Velli í Hvolhrepp og bjó búi sínu þar

nokkur ár, en sleppti siðan búskap og var á téðuni bæ í

stofu sinni sem húsmaður.

1833, eptir 10 ára embættisveru sína hér, fór Bonne-

sen utan, að sækja um brauð í Danmörk, en hans ferð

varð forgefins.

Bonnesen var ólatínulærður, en haíði tekið danskt

juridiskt reynslupróf. Dómaraaðgerðir höiðu lionum erfilt

gengið. Hann var haldinn brelHnn og með lagakróka,

bráðillur og eigingjarn, en þar hjá enginn slæmur maður

að náttúru, góðgerðasamur og stundum um of talhlýðinn.

Hann var með hærri mönnum á vöxt, hafði gildleik eptir

hæð og sómdi sér ekki illa; jarpur á hár, Ijósleitur og

samlitur 1 andliti.

Bonnesen sýslumaður gerðist þrotinn að heilsu eptir

1830. Tók hann þá ýmsa fyrir þénara, sem og voru hans

Tegna til manntalsþingaferða. Seinast tók hann candi-

datum juris Jóhann Arnason, sem gerðist hans fullmekt-

ugur og var eptir hans dauða settur sýslumaður i Rangár-

þingi um hrið, en fékk sér veitta Þingeyjarsýslu árið sama,

nefnilega 1835.

Á sýslumann Bonnesen elnaði svo sóttin, að hann

létzt þar af þann 29. janúar 1835. Var hann eptir eigin

undirlagi jarðaður í Odda á RangárvöIIum, og stóð Helgi

prófastur Guðmundsson Thordersen fyrir hans útför.

Enginn auðmaður var sekreteri Bonnesen og hrökk

hans bú og eignir ekki til skuldalúkningar. Hann átti 2

dætur með konu sinni hér í landi. Hann deyði á síns

aldurs 45. ári úr uppdráttarveiki. Mælt er, að Bonnesen

væri á seinni árum mjög ölkær^).

1) Pá er Bonnesen sVslumadur sigldi 1827 var Magnús
StepbenBen sýslumaður i Skaptafelissýslu seltur 3I.júli til að-
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Jóhann Árnason.
(Sjá um hann við Þingeyjarsýslu).

Hann var hér settur sS^slumaður 1835, þá Bonnesen.

deyði^).

Eiríkur Sverrisson.
(Sjá um hann við Snæfellsness5'slu og MýrasSslu^)).

Eirikur fékk kongsveiting fyrir Rangárþingi 1836 þann

19. apríl^), flulti þó ekki þangað það sama ár, heldur

fékk Arnes-sýslumann Melsted, að gegna þar sjslumanns-

verkum. 1837 flutti hann til sýslunnar og tók sér bústað

á Velli, hvar hann bjó eitt ár; þaðan flutti hann að Kolla-

bæ og bjó þar til þess hann lézt 1843 á 53. aldursári.

Eiríkur sýslumaður hafði vel skarpar gáfur og stóð

vel í sínu kalli og embætti, þó hann væri ekki utan

danskur júristi. Hann þótti annars harður, hvað sem

hann tók sér fyrir við sýslubúa, og framkvæmdi meira af

embættismyndugleika, en ósk sS'sIubúa. í embættisverkum

var hann hinn ötulasti, og haldinn vel að sér í lögvísi.

Sumum þótti hann breytinn og á seinustu árum drykkju-

maður.

Hann var að vexli stór og þrekinn, ekki andlitsfríður

eða góðmannlegur*).

gegna sýslunni til næsta vors, en að nokkru leyti skrífari Bonne-
sens Bpynjólfur Benedlktsson Svenson, siðast sýslu-

maöur i Borgarnrdi (III, 533—534).

1) Jóhann var settur adstoðar-»fulIn3ektugur« i ágúst 1834 og

8. íebrúar 1835 settur til að þjóna sýslunni eptir lát Bonnesens,
og gegndi þar sýslumannsverkum pangað til sumarið 1836, að

aö hann fór norður og tók við Pingeyjarsýslu. (Sjá um hann
I, 131—132).

Hinn 11. júli 1836 var Péll MelsteO sýslumaður í Árnes-

sýslu settur til aö þjóna Rangárvallasýslu á ábyrgð Eiríks s^slu-

manns Sverrissonar, er kom þangað 1837.

2) III, 238, 371—372.

3) Eirikur sýslumaður flutti frá Máfahlið að Einarsnesi 1828,

paðan 1829 að Hamri i Borgarhrepp og 1837 að Velli í Hvolhrepp.

4) Eirikur sýslumaður andaðist i Stóra-Kollabæ 4. júli 1843.

Börn hans og f. k. Guðlaugar (ý 1813) Eiríksdóttur í Bolholti

Jónssonar (sbr. III, 371) voru:
33*
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Eggert Ólafur Briem.

1843 setti stiptamtmaður Eggert Ólaf Briem candi-

1. Oddný dó á Auökúlu 30. júli 1864, 51 árs ógipt, bl.

2. Kristin átti sira Jóhann Björnsson í Keldnapingum (t 15. júní

1847) bl. Hún dó i Viðey 2. júlí 1881, 67 ára gömul.

3. Sigríður átti séra Pál Ingimundsson i Gaulverjabæ (ý 11. nóv.

1879), þ. b.:

a. Jakob stúdent, útskrifaður úr skóla 1866, las um hrid

læknisfræði, fór svo lil Vesturheims og andaðist íborginni

Milvaukee 26. janúar 1874, ókv. bl.

b. Guðrún átti Bjarna i Sviðugörðum Porvarðsson hrepp-

stjóra s. st. Jónssonar i Eyvik Porvarðssonar Sturlusonar,

p. b.: Jakob, kennari um hrið við Hólaskóla, nú á skrif-

stofu i New-York, manna hæstur ve.xti, Ingibjörg, Sigríður,

Porlaug, Guðriður.

c. Elin gipt Jóni Hannessyni frá Tungu i Bæjarhrepp Ein-

arssonar Hannessonar spitalahaldara i Kaldaðarnesi Jóns-

sonar Ketilssonar í Hraungerði Sigurðssonar á Flóagafli

Porsteinssonar Háifdanarsonar Eyvindssonar, eru í Rvik,

eiga mörg börn.

Laundóttir Sigriðar Eiriksdóttur, áður en hún giptist, raeð

Jóhanni Gunnlaugssyni Briem, siðar presti i Hruna, var:

d. Kristín (f 1884), átti Pétur hreppstjóra Bjarnason i Há-

koti (sbr. I, 288). Börn peirra: Bjarni kennari á Ping-

eyri við Dýrafjörð, Jóhann Páll, er um tima var i lærða

skólanum, en hætti við nám, nú sýsluskrifari á Efra-Hvoli,

og Helga gipt Árna Eirikssyni i Rima hjá Selárdal.

Med s. k. sinni Kristinu Ing^'arsdóttur (f. 21. okt. 1790, f 17.

sept. 1876) systurdóttur f. k. hans, átti Eiríkur sýsluraaður pessi

börn:

4. Guðlaug (f. 1826, t í sept. 1899) átti séra Gisla Jóhannesson á

ReyoivöIIura (f 31. jan. 1866), p. b.:

a. Eirikur prófastur á Stað í Hrútafirði, kvæntur Vilborgu

Jónsdóttur prófasts á Auðkúlu Þórðarsonar, pau systraböm.

b. Kristján á Boröeyri, kvæntur HöUu Björnsdóttur frá Torfa-

staðakoti í Biskupstungura Árnasonar og Ragnhildar Guð-

mundsdóttur prests Torfasonar, þ. d. Ragnhildur.

c. Jóhannes.

d. Brynjólfur i Skildinganesi, kvæntur Guðnýju Jónsdóttur

prófasts á Auðkúlu Pórðarsonar.

e. Gisli dó ókv., bl.

f. Hólmfríður forstöðukona hússtjórnarskólans i Rvík.

g. Elín gipt Eggert bónda Finnssyni á Meðalfelli í Kjós, bróð-

ur séra Ólafs í Kálfholti.

5. Ingibjörg átti Eggert Gunnlaugsson Briem, siðast sýsluraann



509

datum júris fyrir Rangárþing^). Hann var áður máls-

færslumaður við landsyfirréttinn í Reykjavik. (Sjá um
hann við ísafjarðarsj^slu)^).

MagnCis Stephensen.
(Sjá um hann við Skaptárþing).

Magnús sýslumaður fékk veiting fyrir Rangárþingi

1844^), þá Eiríkur Sverrisson deyði, og tók þar við sýslu

sama ár. Þá voru börn hans á lífi: 1. Magnús. 2. Guð-

rún. 3. Marta. 4. Sigriður. 5. Þórunn. 6. Elín.

Magnús sýslumaður flutti frá Höíðabrekku búferlum

og að Vatnsdal i Fljótshlíð, og þar var hann þá Hekla

spjó 1845. Á þessum bústað sínum, Vatnsdal, bygði

hann sómasamleg húsakynni og stundaði mjög sauðfjár-

rækt, þar jörðin er einkar vel þar til fallin, hverja hann

i Skagafjaröarsýslu (f 11. raarz 1894). Um peirra börn sjá

hcr siðar.

f). Ingvar (f. 1 Einarsnesi 22. sept. 1828, f 12. des. 1832).

7. Sigriöur yngri (f. á Harari 8, febr. 1830) átti Jón prófast Pórö-

arson á Auökúlu (f 13. júní 1885), p. b.: a) Kristín s. k. séra

Rictiards Torfasonar bankabókara í Rvík. b) Vilborg gipt Eiriki

prófasti Gíslasyni (sjá áður). c) Guðný gipt Brynjólfi Gísla-

syni í Skildinganesi bródur hans. d) Theodor prestur á Bægisá,

kvæntur Jóhönnu Gunnarsdóttur prests Gunnarssonar. e)Jó-

hanna. f) Guðrún gipt Eggert Briera skrifstofustjóra (sjá hér

siðar). g) Póra s. k. séra Stefáns M. Jónssonar á Auðkúlu.

8. Sigurður sýslumaður í Bæ i Hrútafirði, f 27. jan. 1899, (sjá

um hann H, 403).

9. Elin (f. á Hamri 6. apríl 1832), dó ógipt, bl.

10. Áslaug (f. á Harari 30. ágúst 1833) gipt Magnúsi Ólafssyni

Stephensen fyrrura óðalsbónda í Viðey, nú i Rvík, p. b.: a)

Ólafur fyr prestur á Mosfelli, nú bóndi i Grundarfirði, kvænt-

ur Steinunni Eiriksdóttur frá Karlsskála Björnssonar. b) Krist-

in gipt Guðraundi Böðvarssyni verzlunaruraboðsraanni

Rvik. c) Marta. d) Sigriður s. k. Jóns Pórarinssonar fræðslu

raálastjóra i Rvik. e) Elin.

1) Hann var settur 10. júli, og þjónaði sýslunni til 6. júní

1844, síðustu Ivo mánuðina fyrir Magnús Stephensen.

2) Sjá ura Eggert Briem og börn hans hér siðar.

3) Veilingarbréfið dagsett 9. apríl.
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hatði keypt undir bú sitt. Magnús sýslumaður varð auð-

ugur að fé bæði í Skaptár- og Rangárþingi og fórust all-

vel embættisverk. Enginn gáfu- eða lærdómsmaður var

hann talinn.

^

V i d a u k i.

Magnús s\'slumaður Stephensen sat á þjóðfundinum

1851, sem þjóðkjörinn þingmaður fyrir Rangárvallasýslu.

Hann fékk lausn frá embælli 6. desember 1857 og var þá

sæmdur jústizráðsnafnbót, en áður hafði hann fengið

kammerráðsnafnbót 16. raaí 1850. Hann andaðist i Vatns-

dal í Fljótshlíð 15. april 1866. Haun kvæntist 6. maí 1828

Margréti (f 18. jan. 1866) Þórðardóttur prófasts á Felli í

M\ndal og síðar í Reynisþingum (f í Fagríidal 1. jan. 1840)

Brynjólfssonar, og er framættar hans ítarlega getið hér

áður bls. 413.

Börn Magnúsar sýslumanns og hennar voru:

A. Magnús (f. 5. júlí 1828 f 12. s. m.).

B. Guðrún (f. 28. ágúst 1829 y 7. ágúst 1884)

átti síra Þorvald Pétursson Stephensen að-

stoðarprest á Torfastöðum (ý 30. ágúst

1860), bl.

C. Sigríður (f. 18. febr. 1831 f 20. nóv. 18.57)

f. k. Jóns prófasts Jónssonar á Hofi í

Vopnafirði (f 31. júlí 1898); bl.

D. Þórunn (f. 18. maí 1833), ógipt í Rvík.

E. Magnús (f. 17. jan. 1835 f 11. júní s. á.).

F. Magnús(f. 18. okt.^) 1836) fyrrum landshöfð-

ingi í Rvík, kvæntur Elínu dóttur Jónasar

Thorsteinsens sj'slumanns í Suðurmúlasýslu

Jónssonar landlæknis Þorsteinssonar, þ. b.:

Margrét s. k. Guðmundar Björnssonar land-

1) í prestþjónustubók Höfðabrekkusóknar er fæöingardagur
hans talinn 19. október, en sjálfur segir hann, aö 18. sé rétlara.
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læknis, Magnús verzlunarmaður í Kvík,

Ragna, Jónas slúdent á lagaskólanum, Astríð-

ur gipt Magnúsi Sigurðssyni yfirréltarmáls-

færslunianni í Rvík (bls. 195— 196), Elín

gipt Júlíusi Stefánssyni verzlunarsljóra í

Khöfn ^g Sigriður.

G. Marta Maria Catrina Johanna (f. 9. jÚDÍ

1838) ógipt í Rvik.

H. Elín (f. 27. sept. 1839 i 5. apríl 1878)

f. k. Eggerts Theodors Jónassens amtmanns
(-;- 29. sept. 1891) sbr. III, 379—80. l\ á.

Margrét dó ung.

I. Stefán (f. 31. marz 1842, dó ungbarn).

K. Stefán Theodor (f. 12. maí 1843) umboðs-
maður Munkaþverárklausturs, býr á Akur-

eyri, kvæntur Önnu Sigríði dóttur Páls

Melsteðs sagnfræðings (sbr. bls. 190),

þau bl.

L. Pétur dó ungur.

Stefán Helgason Thordersen.

Faðir: Helgi Guðmundsson Thordersen biskup (f 4.

desember 1867).

Módir: Ragnheiður (-;- 28. maí 1866) Stefánsdóltir

amtmanns Stephensen.

Kona: Sigríður Ólafsdóttur Stephensens justizráðs í

Viðey Magnússonar konferenzráðs og var hún
áður gipt Jörgen P. Havsteen amtmanni (raið-

kona hans).

Börn: A. Helgi trésmiður í Rvík (f. 30. sept. 1868),

kvæntur Ingveldi Stefánsdóttur Benedikts-

sonar prests í Selárdal I'órðarsonar, bl.

B. Ragnheiður (f. 3. apríl 1871), gipt Hannesi

Hafstein ráðherra í Rvík. Sja um börn

þeirra II, 752.

C Olafur söðlasmiður í Hafnartirði, kvæntur.

Stefán Thordersen var fæddur í Odda 5. júní 1829,

kom í Bessastaðaskóla haustið 1843 og settist í efri bekk,

útskrifaður þaðan 1846, sigldi samsumars til háskólans
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og tók þar aðgöngupróf (examen artium) s. á. með 2.

einkunn, en 2. lærdómspróf 23. ágúst og 5. nóvember 1847^

einnig með 2. einkunn, stundaði þar lög nokkur ár, en

tók ekki próf, og kom heim aptur. Hinn 28. september

1857 var hann skipaður Magnúsi sýslumanni Stephensen

til aðstoðar í sý^slumannsverkum, og þjónaði hann að

mestu leyti sýslunni veturinn 1857—58, en frá fardögum

1858 var Stefán settur til að gegna sýslunni, þá er Magn-

ús Slephensen sleppti henni algerlega, og þjónaði henni

fyrir Eggert Briem, þangað til um sumarið 1859, að Magn-
ús Blöndal tók við af honum. Hann var því næst um
tíma (1860—61) settur sýslumaður í Vestmannaeyjum,

Hinn 19. september 1863 fékk hann Kálfholt í Holtum og

var prestvígður þangað af föður sinum á afmæHsdegi sín-

um 5. júni 1864, fékk lausn frá prestsembætti haustið

1876, og flutti þá að Kálfholtshjáleigu, en fékk Vestnianna-

eyjar 24. febrúar 1885 og andaðist þar 3. april 1889. Hann
sat á alþingi 1865 og 1867 sem þingmaður Veslmanneyinga.

Eggert Gunnlaugsson Briem.

Hann fékk veitingu fyrir Rangárvallas^slu 17. april

1858, kom þangað snöggvast síðari hluta sumars, en fór

norður aptur í september og fékk leyfi til að vera kyrr

í embætti sínu i Eyjafjarðarsj'slu, fyrst um sinn, og var

því næst veitt SkagaQarðarsýsla 18. febrúar 1861. Sjá um
hann hér áður og Isafjarðar-, Eyjafjarðar- og Skagafjarð-

arsýslur (H, 249, I, 293—294, 432). Sjá ennfremur um
hann Lögfræðingatal M. Stephensens: Timar. HI, 217—218.

Hann fékk lausn frá sýslumannsembættinu í Skagafjarðar-

sýslu 29. marz 1884, flutti svo til Reykjavíkur og andað-

ist þar 11. marz 1894. Með konu sinni Ingibjörgu (f. 16.

sept. 1827, t 15. sept. 1890) Eiríksdóttur sýslumanns

Sverrissonar (sjá hér áður), er hann kvæntist 1845, átti

hann þessi börn:

A. Eiríkur, prófessor að nafnbót, fyrrum presta-

skólakennari (f. 17. júh 1846) átti Guðrúnu

Gísladóttur læknis Hjálmarssonar, þ. b.r

Eggert fyrrum óðalsbóndi í Viðey, kvænt-

ur Katrínu dóttur Péturs Thorsteinssons, fyr
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kaupnianns á Bildudal, Ingibjórg, dó upp-

koiTiin 24. júní 1900, Gísli og Guðlaug, dóu

ung. Börn Eggerts og Katrínar: Ingibjörg,

Asthildur, Sverrir, Gyða.

B. Gunnlaugur verzlunarstjóri í Hafnarfirði (f.

18. ágúst 1847, t 24. ágúst 1897), álti

danska konu Friðrikku Claessen, systur

Valgarðs landsféhirðis. Þeirra son: Ólafur

Jóhann í Viðey verzlunarmaður, kvæntur

Önnu Valgarðsdóttur Claessens landsféhirð-

is og s. k. hans Önnu Kristjánsd. Möllers.

C. Valgerður, f. 25. ágúst 1848, dó í Rvík 20.

maí 1884, ógipt, bl.

D. Kristín (f. 19. okt. 1849, f 10. des. 1881)

f. k. Jean Valgarðs van Deurs Claessens

landsféhirðis, þ, b.: a) Jean Eggert yfirrélt-

armálsfærslumaður 1 Rvik, kvæntur SoíTiu

dóttur Jónasar Jónassens landlæknis. b)

Gunnlaugur cand. med. & chir. c) Ingi-

björg gipt Jóni Þorlákssyni landsverkfræð-

ing í Rvík. d) María Kristín gipt Sigurði

Jónssyni Thoroddsen kennara við hinn al-

menna menntaskóla (sbr. III, 539).

E. Ólafur umboðsmaður á Álfgeirsvöllum (L

28. jan. 1851), kvæntur Halldóru Péturs-

dóttur Pálmasonar, þeirra börn: Þorsteinn

prestur á Hrafnagili (Grundarþingum) (sbr.

bls. 365 hér að framan), Ingibjörg, Kristín,.

Eggert, Jóhanna, Sigríður.

F. Halldór, fyrrum kennari við gagnfræðaskól-

ann á Akureyri, nú aðstoðarmaður \ib

landsbókasafnið í Rvík, (f. 5. sept. 1852),

kvæntur enskri konu Susie Taylor, þ. b.:

Sigurður, Haraldur, dó ungur.

G. Jóhanna Kristjana (f. 4. febr. 1854, f 25.

febr. 1863).

H. Vilborg (f. 28. febr. 1855, f 10. febr. 1861).

I. Páll Jakob, amtmaður í norður- og aust-

uramtinu, (f. 19. okt. 1856,. f 17. des. 1904.

(sjá hér síðar).
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K. Elín Rannveig (tviburi við Pál) (f. 19. okt.

1856) átti fyr Sæmund stúdent (f 18. maí

1896) Eyjólfsson frá Sveinatungu Jóhannes-

sonar Lunds Jónssonar Gestssonar Lunds

smiðs í Hafnarfirði Arnasonar lögréttumanns

á Mýrarlóni Asmundssonar í Lögmannshiíð

Gíslasonar á Hlöðum Jónssonar á Skipa-

lóni Þórarinssonar, bl., en siðar Stefán

kaupmann á Sauðárkrók (y 1910) son Jóns

prófasts Hallssonar í Glaumbæ, bl.

L. Kristján Gunnlaugur (f. 2. marz 1858, ý
24. febr. 1861).

'Sl. Sigurður póstmeistari í Rvik, (f. 12. sept.

1860), kvæntur Guðrúnu ísleifsdóttur prests

Gíslasonar (sjá um hann og börn þeirra

ni, 249—250).

N. Sigríður (í. 14. nóv. 1862) s. k. Helga

verzlunarstjóra í Borgarnesi og síðar banka-

ritara í Rvík Jónssonar á Ökrum Eyjólfs-

sonar dbrm. í Svefneyjum Einarssonar,

áttu börn: Eggert, Sæmund, Elínu, Frið-

riku, Pál.

O. Kristján Vilhjálmur (f. 23. marz 1865, ý

9. ágúst 1866).

P. Jóhanna Kristjana (f. 23. marz 1865, ý !••

ágúst s. á.).

R. Eggert (f. 28. júlí 1866. t 8. ágúst s. á.).

S. Eggert ÓlafuT skrifstofustjóri á 1. skrifstofu

stjórnarráðsins, (f. 25. júlí 1867), kvæntur

Guðrúnu Jónsdóttur prófasts á Auðkúlu

Þórðarsonar, þau systrabörn, þ. b.: Sigríð-

ur, Gunnlaugur.

T. Krislján Vilhjálmur, fyr prestur á Staðar-

stað, nú þingkosinn gæzlustjóri Landsbank-

ans, (f. 18. jan. 1869), kvæntur Steinunni

Pétursdóttur frá Álfgeirsvöllum Pálmason-

ar, systur Halldóru konu Ólafs Briems, þ.

b.: Eggert, Gunnlaug Friðrika og Unnur.

U. Jóhanna Katrin Kristjana, (f. 2. febr. 1872),
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gipt séra Einari Pálssyni í Reykholti, þ. b.:

Eggert Ólafur Briem, Gunnlaugur Briem,

Páll Björn, Vilhjálmur Einar, Fjóla Ingi-

björg, Hróðný Svanbjörg og Kristín Val-

gerður^).

Magnús Bjarni Blöndal.

Faðir: Björn Auðunnarson Blöndal sj^slumaður í Húna-
vatnssýslu (j 23. júní 1846), sbr. I, 631.

Móðir: Guðrún Þórðardóttir.

Kona: Ragnheiður (f. 13. ágúst 1833, f 17. mai 1907)

dótlir Odds Thorarensens lyfsala á Akureyri

(Ý 27. nóv. 1880) Stefánssonar amtmanns f*ór-

arinssonar og Solveigar Bogadóttur á Staðar-

felli Benediktssonar. Þau áttu ekki börn.

Magnús B. Blöndal var fæddur í Hvammi í Vatnsdal

6. april 1830, kom í Reykjavíkurskóla haustið 1846, en

vék úr skóla eptir nýár 1850, þá er uppþotið (wpereatiðft)

varð þar, fékk síðan leyfi til að ganga undir burtfararpróf

og útskrifaðist 1851, sigldi þá til háskólans og tók þar

aðgöngupróf (examen artium) 1852 með 2. einkunn og 2.

lærdómspróf 20. janúar og 21. júní 1853, einnig með 2.

einkunn, las lög, en tók ekki embættispróf og kom heim

aptur. Var settur s)slumaður i Rangárvallasýslu í sept-

ember 1859, með því að Eggert sýslumaður Briem fékk

þá leyfi til að vera kyr í embætti sinu nyrðra. Var Magn-

ús veturinn 1859— 1860 tii heimilis á Breiðabólsstað í

Fljótshlíð, en flutli vorið 1860 að Selalæk. Þjónaði hann

sýslunni unz hann andaðist á Selalæk 15. september 1861

á 32. aldursári og hafði þá nj'fengið veitingu fyrir Þing-

eyraklaustursumboði. Hann var atgervismaður til sálar

og likama og nijóg vel látinn. Þótti röggsamt yíirvald

þessi tvö ár, er hann þjónaði Rangárvallasýslu.

Hermannius Elías Johnson.
Faðir: Jón Jónsson verzlunarstjóri á ísafirði (f 1827),

(Sjá framælt hans H, 655).

1) Barna Eggerls Brieras sýslumanns er áöur aö nokkru gct-

id i riti þessu I, 288, en mjög stuttlega, og svo eru sum peirra

rangnefnd þar.
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Móðir: Guðbjörg Jónsdóttir prests Hjaltalíns á Breiða-

bólsstað á Skógarströnd Oddssonar (bls. 144).

Kona: Ingunn (f. 11. júní 1843) Halldórsdóttir bónda

í Alfhólum Þorvaldssonar í Klofa Jónssonar

Jónssonar í Gunnarsholti Örnólfssonar (sjá hér

áður bls. 110). Halldór var launson Porvalds.

Börn: A. Guðrún (f. 18. marz 1866), gipt séra Egg-

ert Pálssyni á Breiðabólsstað i FljótshHð

(sbr. bls. 76, 160 og HI, 167), þ. b.: Ingunn.

B. Guðbjörg (f. 27. okt. 1867), gipt séra Jóni

Thorsteinsen á Þingvöllum, syni Jónasar

Thorsteinsens sýslumanns í Suður-Múlasýslu

Jónssonar landlæknis Þorsteinssonar, þ. b.:

Ingunn, Elín, Herraann, Jónas og Asta

Sigríður.

C. Jón skrifstofustjóri í stjórnarráðinu (f. 23.

maí 1873), kvæntur Astu dóttur Péturs

Thorsteinssons fj'rrura kaupraanns á Bíldu-

dal og Ásthildar Guðmundsdóttur prófasts

á Breiðabólsstað Einarssonar, þ. b.: Gyða.

D. Kristín (f. 2. ágúst 1875), gipt séra Hall-

dóri á Reynivöllura Jónssyni írá Stóra-Araóti

í Flóa Eiríkssonar í Kampholti Helgasonar.

E. Halldór stúdent (f. 6. jan. 1878) bókavörð-

ur við Fiskes bókasafnið (íslenzku deild-

ina) við Cornell háskóla í -íthaca í Banda-

ríkjunum, ókvæntur.

F. Oddur cand. jur. í Reykjavik (f. 23. júní

1884), fulltrúi bæjarfógeta og aðstoðarmað-

ur i stjórnarráðinu.

Herraannius E. Johnson var fæddur á Isafirði 17.

deseraber 1825, kom í Bessastaðaskóla 1845 og var út-

skrifaður úr Reykjavikurskóla 1849, tók aðgöngapróf (exa-

men artium) við háskólann 1850 raeð 2. einkunn og 2.

lærdóraspróf 7. apríl og 23. október 1851 raeð 1. einkunn,

en erabættispróf 1 lögfræði 12. júní 1856 raeð 2. eínkunn

i báðura prófum (89 st.). Hann var settur málaílutnings-

maður við landsyfirréttinn 30. júlí 1858, þjónaði land- og

bæjarfógetaembættinu í Reykjavík fyrir Vilhjálm Finsen
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veturinn 1859— 1860 og því næst á eigin ábyrgð frá 25.

ágúst 1860, þangað lil Árni Thorsteinsson tók við árið

eptir, en 25. maí 1861 var honum veitt Rangárvallasýsla

og tók við henni þá uro haustið, en fékk lausn frá em-

bætti 2. janúar 1890 frá 1. maí s. á. Hann bjó á Velli í

Hvolhrepp og andaðist þar 2. apríl 1894. — Hermannius

sýslumaður var góður maður og gegn og hafði mannbylli.

Björn Stefánsson Bjarnarson.

Hann var settur sýslumaður 1 Rangárvallasýslu 23.

apríi 1890 og þjónaði henni frá 1. maí, þá er H. E. John-

son sleppti henni, til 1. september s. á., að Páll Briem

tók við henni (sjá Dalasýslu: H, 754—755).

Páll Jakob Eggertsson Briem.

Faðir: Eggert Gunnlaugsson Briem sýslumaður (sjá

hér áður).

Módir: Ingibjörg Eiríksdóttir.

Kona fyrri: Kristin (f. 5. júní 1862, f 24. okt. 1887) Guð-

mundsdóttir bónda á Auðnum á Vatnsleysu-

strönd Guðmundssonar. Þau giptust 19. marz

1886.

Barn: A. Kristinn verzlunarmaður á Sauðárkrók (f.

8. okt. 1887), kvæntur.

Konasiðari: Álfheiður (f. 11. nóv. 1868) Helgadóttir lektors

Hálfdanarsonar. Þau giptust 21. júní 1895.

Börn: B. Þórhildur f. 7. desember 1896.

C. Eggert Ólafur f. 6. janúar 1898.

D. Friede Ingibjörg f. 7. október 1900.

E. Helgi f. 18. júní 1902.

F. Kristín Þórdís f. 1. apríl 1904.

Páll Briem var fæddur á Espihóli i Eyjaíirði 19. október

1856, komískóla 1873 ogsettist í 2. bekk, útskrifaður 1878

með 1. einkunn (86 st.), sigldi samsumars til háskólans

og tók próf i heimspeki 25. júní 1879 með 1. einkunn,

gekk undir embættispróf í lögfræði 7. júni 1883 og fékk

2. einkunn (89 st.), en gekk upp aptur 5. júní 1884 og

fékk þá 1. einkunn (97 st.), stundaði svo íslenzk lög

nokkra hríð með stj'rk af landsjóði, en fékk veitingu fyrir
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sýslumannsenibætlinu í Dalasýslu 5. nóvember 1886 og

var á Staðarfelli veturinn 188(3 —1887, afsalaði sér sj'sl-

unni vorið 1887 og var skipaður málaflutningsmaður við

landsyfirréttinn 25. maí s. á., en 21. júni 1890 var hon-

um veilt Rangárvallasj'sla og tók við henni 1. september

s. á. Var hann þá fyrst til heimilis í Odda, en reisli sið-

an bú á Arbæ í Holtum. Hinn 12. september 1894 var

hann skipaður amtmaður í norður- og austuramtinu og

tlutti þá til Akureyrar í nóvember s, á. Hafði hann það

embætti á hendi til septemberloka 1904, að embæltið var

lagt niður, ílulti til Reykjavikur snemma í október s. á.

og tók þá við sj'slaninni sem 3. bankastjóri eða lögfræði-

legur ráðunautur við hinn nýstofnaða hlutabanka, Is-

lands banka, en andaðist 17. desember s. á.(1904). Hann
var sæmdur riddarakrossi dannebrogsorðunnar 5. janúar

1899 og heiðursmerki dannebrogsmanna 1. ágúst 1904 um
leið og hann var leystur frá amtmannsembættinu. Hann
sat á alþingi 1887, 1889 og 1891 sem þingmaður Sn;efell-

inga og 10. september 1904 var hann kosinn alþingis-

maður fyrir Akureyrarbæ, en auðnaðist ekki aldur til að

sitja á þingi. Páll Briem var hæfileikamaður og áhuga-

mikill um landsmál, kappsfullur og ósérhlífinn, og reit mikið

í blöð og tímarit.

Æfisaga Páls Briems, rituð af Klemens landritara Jóns-

syni, er prentuð í Andvara 32. árg. 1907.

Hans Magnús Torfason,

Faðir: Torfi Magnússon prests i Eyvindarhólum Torfa-

sonar (IH, 166).

Móðir: Jóhanna Sigriður Margrét (f. 22. júní 1839,

Y 4. april 1910) dóttir Jóhanns líjarnesens

verzlunarmanns í Vestmanneyjum (ý 18. júlí

1845) Bjarnasonar á Bakka á Kjalarnesi Bjarna-

sonar Tómassonar á Framnesi í Skagafirði

Grímssonar. Var Bjarni á Bakka bróðir Guð-

rúnar konu Gísla kaupmanns Simonarsonar.

Kona: Petrina Thora Kamilla Stefánsdóttir sýslumanns

Björnssonar (sjá Arnessýslu). Hún hefur tek-

ið stúdentspróf og tók próí í heimspeki við
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háskólann 18. júní 1890 með 1. einkunn. Þau

Magnús sýslumaður og Kamilla giplust 22. júlí

1895.

Eörn: A. Jóhanna Dagmar f. 22. jiiní 1896.

B. Brynjólfur f. 5. sepl. 1897.

Eitt barn þeirra er dáið.

Magnús sýslumaður Torfason er fæddur í Reykjavik

12. maí 1868, kom í lærða skólann 1884 og settist í 2.

bekk, útskrifaður 1889 með 1. einkunn (95 st.), sigldi þá

samsumars til háskólans og tók próf í heimspeki 25. júni

1890 með 1. einkunn, en embættispróf í lögfræði 13. febrú-

ar 1894 með 1. einkunn (119 st.), kom s. á. út hingað og

var settur málaflutningsmaður við landsyíirréttinn 12. sept-

ember, en 19. október s. á. var hann settur sýslumaður í

Rangárvallasýslu og fékk veitingu fyrir s^'slunni 26. sept-

eniber 1895. Hann bjó í Árbæ i Holtum meðan hann

þjónaði sýshinni, en 6. júní 1904 var hann skipaður sýslu-

maður í ísafjarðarsýslu og bæjarfógeti i ísaQarðarkaupstað

og sleppti Rangárvallasýslu 1. ágúst s. á. Hann var sæmd-

ur riddarakrossi dannebrogsorðunnar 11. ágúst 1907. Sat

á alþingi 1901 sem annar þingmaður Rangæinga.

í júlimánuði 1904 var Sigurðar Pétursson Eggerz cand.

jur. settur sýslumaður í Rangárvallasýslu og fór austur,

en hafði þar Htla viðdvöl, reið suður aptur og afsalaði

sér starfinu í s. m.

Karl Júlíus Einarsson,

Hann var settur sýslumaður í Rangárvallasýslu 25.

júli 1904 frá 1. ágúst s. á., þá er Magnús Torfason sleppti,

en þjónaði þar ekki nema tvo mánuði, ágúst og septem-

ber, og var 23. september settur sýslumaður 1 Skaptafells-

sýslu frá 1. október. (Sjá um hann við Vestmanneyja-

sýslu).

Elnar Benediktsson.

Faðir: Benedikt Sveinsson sS'slumaður í Þingeyjar-

sýslu (t 2. ágúst 1899), sbr. I, 135—136.

Móðir: Katrín Einarsdóttir umboðsmanns á Reynistað

Stefánssonar,
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Kona: Valgerður (f. 15. júiií 1881) Einarsdóttir Zocga

veitingamanns í Reykjavík (f 9. ágúst 1909)

Jóhannessonar og Margrétar Tómasdóttur Klogs

Steingrímssonar frá Ráðagerði á Seltjarnarnesi

Illhugasonar. En kona Steingrims og móðir

Tómasar Klogs var Margrét Gísladóttir frá

Kálfakoti í Mosfellssveit Pálssonar í Miðdal

Gíslasonar hreppstjóra í Miðdal Daðasonar á

Stóruvöllum á. Landi Jónssonar prests í Steins-

holti (ý 1671) Gunnlaugssonar^). En kona séra

Jóns var Guðrún Daðadóttir, systir Halldórs

prófasts í Hruna.

Einar og Valgerður giptust 15. júní 1899.

Börn: A. Einar Valur f. 22. febr. 1900.

B. Margrét Svala f. 3. okt. 1901.

C. Benedikt Örn f. 10. febr. 1904.

D. Ragnheiður Erla f. 19. febr. 1905.

E. Stefán Már f. 24. júlí 1906.

F. Katrín Hrefna f. 19. sept. 1908.

Einar Benediktsson er fæddur á Elliðavatní 31. októ-

ber 1864, kom í lærða skólann haustið 1879 og var þar

4 vetur, útskrifaður sem utanskólasveinn 1884 með 2. eink-

unn (81 st.), sigldi þá samsumars til háskólans og tók

próf í heiraspeki 25. júní 1885 með ágætiseinkunn, en tók

embættispróf í lögfræði 18. maí 1892 með 2. einkunn (87

st.), var síðan i Reykjavík við málsfærslu og önnur störf,

en var skipaður málaflutningsmaður við landsyfirréttinn

9. júní 1898, og 9, september 1904 sýslumaður i Rangár-

vallasýslu, og tók við sýslunni 1. október, keypti nokkru

siðar jörðina Stóra-Hof á RangárvöUum og reisti þar bú,

en fékk lausn frá sýslumannsembættinu með eptirlaunum

sakir heilsubilunar 9. apríl 1907 frá 30. s. ra., sigldi

skörarau síðar til útlanda, Englands, Xoregs og víðar, var

um tíraa búsettur nálægt Edinborg á Skotlandi, en hefur

nú upp á síðkastið hafl ýmist aðsetur í Kaupmannahöfn

eða 1 Lundúnura. — Hann stofnaði blaðið ))D§gskrá« 1.

júH 1896 og var ritstjóri þess þangað til í miðjum sept. 1898.

1) Pessi ættliöur hefur ekki áður kunnur verið.
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Sigurður Pétursson Eggerz.

Hann var settnr sýslumaður í Rangárvallasýslu 23.

apríl 1907 frá 1. maí s. á., að Einar Benediktsson sleppti

henni, og þjónaði henni til marzmánaðarloka 1908, að

Björgvin Vigfússon tók við. Sjá um Sigurð Eggerz við

Skaptafellssýslu.

Björgvin Vigfússon.

Faðir: Vigfús Guttormsson prestur í Ási í Fellum

(t 19. marz 1874). Sjá framætt hans III, 479.

Móðir: Guðríður Jónsdóttir frá Gilsá í Breiðdal Ein-

arssonar prests á Desjarmýri Jónssonar.

Kona: Ragnheiður (f. 21. des. 1865) Einarsdóttir

hreppstjóra á Höskuldsstöðum í Breiðdal (f 8.

júlí 1887) Gislasonar, systir Magnúsar dýra-

læknis í Reykjavík. Þau hjón eru systrabörn,

giptust 15. júní 1898.

Börn: A. Páll f. 20. ágúst 1898.

B. Einar f. 13. ágúst 1900.

C. Helga Guðríður f. 13. des. 1903.

D. Elizabet f. 5. iúní 1908.

Björgvin sýslumaður er fæddur 1 Ási í Fellum 21.

október 1866, kom 1 lærða skólann haustið 1882 og var

útskrifaður 1888 með 2. einkunn (75 st.), sigldi þá sam-
sumars til háskólans og tók þar próf í heimspeki 27. júní

1889 með 2. einkunn, og embættispróf í lögfræði 4. íebrúar

1896 með 2. einkunn (113 st.). Hinn 29. desember s. á.

var hann skipaður umboðsmaður yfir Múlasýslujörðum

frá 1. janúar 1897 og fór hann þá að búa á Hallorms-

stað, en 19. desember 1904 var hann skipaður sýslu-

maður í Skaptafellssýslu og tók við henni vorið 1905.

Reisti hann þar bú á Höfðabrekku í Mýrdal, en 10. sept-

ember 1907 var hann skipaður sjslumaður í Rangárvalla-

sýslu frá 1. október s. á', en tók ekki við þeirri sýslu fyr

en 1. apríl 1908, því að 18. desember 1907 var hann
settur til að þjóna Skaptafellssj'slu frá 1. nóvember það

ár til marzmánaðarloka 1908, en Sigurður Eggerz þjónaði

34
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þá fyrir hann Rangárvallasýslu. Björgvin sýslumaður var

fyrsta árið (1908— 1909) í húsmennsku á Stórólfshvoli, en

keypti þvi næst mestalla jörðina Efrahvol og fór að búa

þar vorið 1909.



Y. Vestmannaeyjasýsla.

í Vestmannaeyjum voru ekki í elztu tíðum sýslumenn

út af fyrir sig^), heldur höfðu þar lögsögn Árness- eða

Rangárþings sýslumenn og máske einstöku sinnum Skapt-

árþings valdsmaður, en að fiskatollum voru þær ýmsum
léntar og stundum höfðu höfuðsmenn þær sjálfir til fiski-

tollaafgjalds^). Að upptelja þá sýslumenn, er þar höfðu

1) Vestmannaeyja er opt getiö i sögum og annálum, þvi aö
íslenzk skip létu opt í haf þaðan, og þar var hinsvegar opt komið
íyrst að landi utanlands frá, annaöhvort frá Noregi eöa annars-

staöar. Par tóku þeir Hjalti Skeggjason og Gissur hvíti fyrst

land árið 1000, er kristni var lögtekin. Um 1140 keypti Magnús
biskup Einarsson i Skálholti (f 1148) því nær allar Vestmanna-
eyjar undir Skálholtsstól og œtlaði að setja þar munklifi, en

honum entist ekki aldur til þess (Hungurvaka, Bisks. I, 77). 1218

varö þar bardagi milli Oddaverja og Norðmanna, þá er Ormur
Jónsson Breiðbælingur, bróöir Sæmundar í Odda, var veginn

(sbr. Sturl.). 1280 gaf Árni biskup Porláksson (f 1298) eyjarnar

Mikjálsklaustri (Munklifi) i Björgvin, og er það gjafabréf enn til á

latínu (ds. 31. júli 1280: ísl. Fornbrs. H, 191—192), en siðar urðu
þær konungseign eptir siðaskiptin. Á árunum 1420—1425 höfðu
enskir kaupmenn yfirgang þar í eyjunum og tóku til fanga hirö-

stjórann Hannes Pálsson og Balthasar af Damme 1425 (sbr. ísl.

Fornbr.safn IV. B. og annála). 1456 veitti Kristján konungur 1.

Marcellusi Skállioltsbiskupi eyjarnar að léni með wöllum rétti og

rentu, tekjum og tiundumw (ísl. Fornbr.s. V., 138—139) og 1481

fékk Porleifur Björnsson ísland ))og Vestmannaeyjar« að léni um
3 ár (ísl. Fornbr.s. VI, 397—399), 1484 rændu enskir þar i eyjun-

um út af yfirgangi Diöriks Pinings (Fornbr.s. VII, 12—13). Síðar

var rænt í eyjunum 1614, og siðast var Tyrkjaránið nafnkunna
1627 (sbr. Tyrkjaránssögu Rvik 1906—1909). Saga Vestmannaeyja

er all efnismikil, ekki af stærra bletti.

2) Um 1450 hefur Torfi Arason ))haft Vestmannaeyjar af

34*
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lögsögn, mætti telja Árness-, Rangár- og stundum Skaplár-

þings sýslumenn^), sem taldir eru við téðar sýslur, að

mestu leyti, til þess að höfuðsmaður Herluf Daae útfærði

hingað þá konungsskipan 1609, að þar skyldi vera sýslu-

maður út af fyrir sig^). Þessir bjuggu þó optast á landi

til 1696. Eplir að téður kongsboðskapur kom, meina eg,

að lialdið hafi Vestmanneyjasýslu:

1. Porleifur Magnússon á Hiíðarenda.

2. Jakob Pétursson umboðsmaður í Vestmannaeyjum um
1620, átti Álfheiði Árnadóttur og börn^).

Daníelff, sbr. Skrá um landskuldir af Vestraannaeyjura i tiö Torfa

og síðar árið 1507, eptir sögn Stranda-Kols: Fbrs. VIII, 179—180.

Sést af þeirri skrá, hve fiskitollurinn af eyjunura var hár á þeim
timura.

1) í sýslubréfi Torfa Jónssonar i Klofa 25. júni 1504 (Fbrs.

VII, 696—69") er hann fær sýslu milH Pjórsár og Jökulsár á Sól-

heiraasandi (Rangárþing), er beint tekið frara, aö Vestmannaeyjar

fylgi par með.

2) í konungsbréfi pessu, sem er dagsett 25. febr. 1609 (Laga-

safn M. Ket, II., 246—247) er beinUnis sagt, að áður hafi verið

venja, að sýslumönnum af landi hafi verið gert að skyldu að

fara til eyjanna á vissum tímum árlega til að skera úr málum
nianna.

3) Jakob mun ef til vill hafa verið son Péturs Tómassonar
hiröstjóraumboðsmanns á Bessastöðum 1588. Hann var umboðs-
maður Holgers Rosenkrants 1620 (Safn til sögu ísl. II, 734).

Andaðist í Kaupmannahöfn 1641. Álfheiður whin væna« Arna-

dóttir, kona hans, er í ættatölura talin bróðurdóttir Gissurar

biskups, en pað raun vera skakkt, og ura afkoraendur peirra er

heldur ekki fullvíst. Árni son peirra er talinn að hafa búið á

Stóra-Hólmi i Leiru, en pað er öldungis rangt, pvi að sá Árni var

son Jakobs Helgasonar á Porkötlustöðum í Grindavik. Að Einar

Stefánsson á Hörgslandi, er átti Kristínu Grínisdóttur prests í

Hruna Skúlasonar, hafi verið sonarson Arna Jakobssonar Péturs-

sonar, eins og Snókdalin telur, nær og engri átt. 1614 er getið

ura Pélnr Jakobsson uraboðsmann í Vestmannaeyjura (sbr. Tyrkja-

ránssögu p. XXXVI), og i ferðasögu séra Ólafs Egilssonar er getið

um Pétur Jakobsson, er verið hafi 7 ár uraboðsmaður i eyjun-

ura, en bjó í Helsingjaeyri 1628 og átti fjölda barna. Er hann
alstaðar i ferðasögunni nefndur Pétur, en ekki Jakob, sbr. Tj'rkja-

ránssögu, en útgefandinn (dr. J, P.) hefur ætlað, að par væri al-

staðar átt viö Jakob Pétursson. En pað er nokkuð undarlegt,
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3. Gísli lögmaður Hákonarson til 1631.

4. Vigfás og Hákon synir hans til 1647.

5. Torfi Erlendsson og Jakob Bang'^) til 1650.

Hér verða taldir nolikrir Vestmannaeyjasýslumenn,

þeir er eg hef fundið.

Árni Þórðarson.

Hann var einn af þeim fjórum, sem fengu landið í

léni 1357 og hafði sýslur syðra, meðal hverra Rangár- og

Vestmannaeyjasýslur. Hann lét á Lambeyjarþmgi 1360

eptir dómsnefnu höggva Markús barkað, konu hans og son,

fyrir það þau höfðu drepið Orm á Krossi. En Smiður

hirðstjóri lét 1361 þar fyrir hálshöggva Árna, sem enga

áheyrn fékk, þótt hann skyti máli sínu undir konungdóm

og Smiður hafði áður lofað honum vináttu. Meðíram var

það orsök til þess, að Smiður var veginn 1362^).

Helgi Styrsson

var sýslumaður í Vestmannaeyjum 1419 og það fram

yíir 1430^).

Jón Marteinsson.

Hann var um og eptir 1570 sýslumaður við og við í

ad jafnkunnugur maöur sem séra Ólafur skyldi hafa haft hausa-

vixl á þessum nöfnum, einkum þá er nafniö Pétur Jakobsson kem-

ur fyrir i skjali frá 1614, eins og áður er getiö. Aö likindum er

hér um 2 menn aö ræöa, líklega feöga, og þá helzt, aö Jakob, er

andaöist 1641, hafi verið son þessa Péturs Jakobssonar (en ekki

Péturs Tómassonar). Um þaö skal eg samt ekkert fullyröa.

1) Jakob Bang var systurson Jens SöíTrenssonar. Hann og

Torfi Erlendsson fengu Árnessýslu og Vestmannaeyjar 1647 eptir

Vigfús Gíslason, og mun Jakob hafa þjónaö Vestmannaeyjum til

1650, aö Magnús Bjarnason fékk hana (sbr. bls. 308 hér ad framan).

2) Sbr. bls, 207—209. Um sýsluvöld Árna er alls óvist.

3) Sjá um Helga Styrsson og börn hans hér áöur (i Rangár-

þingi) bls. 381—382. 1528 er Jón Hallsson í Næfurholti sýslumaöur í

Vestmannaeyjum (Fbrs. IX, 477—478). 1558 er Símon Siirbeck

borgari í Kaupmannahöfn nefndur fógeti á Vestmannaeyjum.
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Vestmannaeyjum, og hygg eg hann hafi haldið sýsluna út

af fyrir sig til 1604^.

Andrés Franzson'-).

1591 hinn 9. júní í Vestmannaeyjum á almennum
þingstað var 6 manna dómur útnefndur af séra Bergi

Magnússyni andlegs valds vegna og Hákoni Arnasyni i

löglegu umboði þess ærlega manns Andrésar Franzsonar,

er þá var kgl. majestets fógeti og sýslumaður yfir Vest-

mannaeyjum um hjónaband Korts Ciensundts og Guðrúnar

Þorsteinsdóttur.

Níels Björnsson^)

útnefndi þann 10. júlí sama ár (1591) 6 manna dóm í

Vestmannaeyjum um sömu persóna hjónabandsleyfi.

Erlendur Ásmundsson
útnefndi 5. júní 1630 dóm um vöiíuna í Vestmannaejjum*).

1) Paö hygg eg mjög vafasamt og aö likindum alveg skakkt.

2) Réttara raun: Andrés Hansson. Hann virðist hafa verið

uraboðsmaöur i Vestmannaeyjum, pvi að hans er getið þar 1614

(Tyrkjaránssaga bls. XXXVI). í kæru gegn séra Orrai Ofeigssj'ni

í Vestraannaeyjum, er samin mun um 1608. eru kærendurnir

Andrés Hansson fyrverandi og Niels Christensen þáverandi

fógeti á eyjunura, en vel getur verið, að kæra þessi sé yngri. Er
hún i 16 atriðum. Frumrit hennar er í safni Árna Magnússonar

381 fol.

3) Pessi Níels Björnsson er eflaust Xikulás Björnsson sÝslu-

maður á Seljalandi (j 1600). Sjá Rangárþing. Niels er nfl. danska

nafniö á Nikulás.

4) Dóm þennan hef eg ekki séð, og ekki er hans getið í

Tyrkjaránssögu, en þar er (bls. 335) rainnzt á dóm, er hann hafi

dærat í Vestmannaeyjura i umboði Gísla lögmanns Hákonarsonar

um fólk, sem liíi í hneykslanlegura lifnaði, ef til vill sami og

dóraur hans 5. júni 1630 á Hvitingum i bréfabók Gisla Oddssonar

A. M. 217 4to.. Par er og prentaður (bls. 360- 366) Lambeyjardómur
Erlends, 2. nóvember 1627, genginn i uraboði Gisla lögraanns, um
arf og umboöstökur eptir þá raenn, er liílátnir voru í eyjunum,

eða rænt burtu þar sama ár. í alþingisdómi 30. júní 1632 er og

getið um dóni Erlends áhrærandi hneykslanlegan lifnað þar i
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Kláus Eyjólfsson

hafði Vestmannaeyjasj'slu árið 1635, eptir að þeir bræður

Vigfús og Hákon voru frá henni settir, því að 18. apríl

1635 á þingstað réttum, Hvítingum í Vestmannaeyjum,

útnefndi heiðarlegur mann, Kláus Eyjólfsson, kongsvalds-

ins fullmektugur umboðsmaður: Jón Þorleifsson Jaspar

Kristjánsson, Þórólf Eyjólfsson, Magnús Egilsson og Magnús
Tómasson í dóm um fartekju, háseta óhlýðni, haustmannafar

og óleyfilega drykkjufiska. Anno 1658 eptir Magnús Bjarna-

son var Kláus Eyjólfsson seltur til að útnefna dóma, láta

lög og rétt hafa sinn gang í Vestmannaeyjum til þess æðra

jíirvald til komi og aðra skikkun á geri (Lögþingisbók

1658)0.

ej'junum, og raun þaö vera dóraur sá, er fyr var getið. (Sjá um
Erlend Ásmundsson bls. 298—298). Af pessu sést, að Gisli lög-

maður Hákonarson hefur haft Vestraannaeyjar raeð Árness^'slu til

dauða sins 1631, en Vigfús son hans eptir hann. Utnefndi hann
par dóm 1635 eða 1636 um herleidda menn og hjónabandsbrot

peirra, og 7. ágúst 1638 dóm á Hvitingapingstað um vöktun á

færleikum (sbr. hdr. J. S. 64 fol.). Talið er, að Gísli Árnason

sýslumaður í Rangárpingi hafi og haft Vestmannaeyjar einhvern-

tíraa á árunura 1597—1611, en óvist er pað, og ókunnugt er mér
ura dóma hans par.

Með konungsbréfi 22. október 1633 var skipað að setja sýslu-

mann í Vestmannaeyjura, og átti hann að fá sem póknun 1—2
fiska af hverju hundraði, er veiddist par i Eyjunura. Svo er

sarat að sjá af bréfi pessu, eins og gert sé ráð fyrir, að sýslu-

raaður pessi purfi ekki að vera heirailisfastur 1 eyjunura, pví að

fyrnefnda póknun á hann að fá fyrir fyrirhöfn sina og kostnað

aö koraast til eyjanna og úr peim á ári hverju (Lagasafn M. Ket.

II, 376—377, par er bréfið dagsett 20. raarz 1634).

1) Kláus var bróðurson séra Jóns Egilssonar annálaritara

1 Hrepphólura og séra Olafs í Vestmannaeyjum. Hann var lög-

réttumaður og bjó í Hólmura í Landeyjura. Er hans getið í

Larabeyjardórai Erlends Ásraundssonar 2. nóv. 1627 (Tyrkjaráns-

saga, bls. 360) og í Lambeyjardórai Gisla lögmanns Hákonarson-
ar 2. maí 1628 (s. st., bls. 370—371). Kláus hefur saraið hina

fyrstu og elztu ritgerð um Tyrkjáránið í Vestraannaeyjum. Er
hún samin i júlimánuði 1627 og prentuð eítir fjórura handritum
i Tyrkjaránssögu, Rvík 1906—1909, bls. 18—90. Kláus andaðist

1674, níræður að aldri. Kona hans var Ingibjörg Porleifsdóttir
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Magnús Bjarnason.

Fadir: Bjarni á Stokkseyri, stórauðugur maður, dó í

maí 1653, 86 ára, sonur Sigurðar Bjarnasonar

Torfasonar í Klofa (sjá Rangárvallasýslu og

Árnesþing).

Móðir: Salvör Guðmundsdóttir prests í Gaulverjabæ

(28 ár, dó 1605) Gíslasonar sýslumanns í

Miðfelli Sveinssonar (sjá Árnessýslu).

Ásmundssonar, bróöurdóttir Erlends sýslumanns Ásmundssonar
og voru börn peirra:

1. Árni prestur i Vestmannaeyjum (f 1673) átti fyr Ingibjörgu

Porsteinsdóttur prests á Stað i Aöalvik Jónssonar og börn,

en síðar Gróu Einarsdóttur, systur Gisla prests á Helgafelli

og var dóttir peirra Vilborg móöir Halldórs biskups Brynj-

ólfssonar á Hólum.
2. Porleifur prestur á Útskálum (f 1699) átti fyr Sigríði Hall-

dórsdóttir prófasts i Hruna Daðasonar, en siöar Pórunni

Magnúsdóttur s^'slumanns á Leirubakka Bjarnasonar og verða

bðrn peirra siöar talin.

3. Vilborg átti séra Pétur Gissurarsson i Vestmannaeyjum (f

1690), p. b.:

a. Gissur prestur i Vestmannaeyjum (f 1713) átti fyr Sigríði

Eyjólfsdóttur Iðgréttumanns á Brunnastöðum Jónssonar,

en siðar Helgu Pórðardóttur prests á Pingvðllum Por-

leifssonar, og var son peirra Natanael faðir Árna wreips-

lagara« í Effersey og Jóns í Vestmannaeyjum föður Hall-

varðs læknis og Porbjargar, er átti Ólaf Eiríksson á Rauða-

felli, og eru paðan komnar allmiklar ættir undir Ej'ja-

fjöllum.

b. Arngrímur prestur í Vestmannaeyjum (f 1742), tvikvæntur.

Börn hans eru talin II, 306.

c. Emerentiana átti Ólaf sýslumann Árnason (sjá siðar).

d. Guðriður, átti Magnús ísleifsson á Höfðabrekku, p. b.:

aa. Helga átti Runólf Jónsson á Höfðabrekku, p. b.: Guö-
mundur s^'slumaður á Setbergi (bls. 167—168), Jón á

Höföabrekku, Vilborg, er átti Klemens Hallgrimsson

í Kerlingardal og Margrét, er átti Odd Erlendsson i

Hallgeirsey.

bb. ísleifur á Seljalandi átti Ingibjörgu Einarsdóttur. Um
afkomendur peirra sjá bls. 269—270.

e. Gísli var myrtur i Vestmannaeyjum 1692, átti Ingibjörgu

Oddsdóttur. Var hún grunuð ura morð manns sins, ásamt

Ingveldi systur sinni, og voru pær húöstrýktar á alpingi

1695 og gerðar útlægar úr landinu.
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Kona: Vilborg Þorsteinsdóttir sýslumanns og klaustur-

haldara á Þykkvabæ Magnússonar (sjá Skapta-

fellssýslu).

Börn: A. Guðmundur í Leirubakka og Skarfanesi,

átti Guðrúnu dóttur séra Magnúsar Jóns-

sonar á Breiðabólsstað austur; börn:

1. Magnús á Leirubakka^) átti Sigríði (sjá

síðar).

2. Halldór^) átti Ólöfu Snorradóttur frá

Káranesi, bi.

3. Ragnhildur átti séra Bárð [Jónsson^)] í

Holtaþingum (dó 1755*)).

4. Vilborg átti Vigfús Gunnarsson^).

1) Petta er rangt og veröur siöar athugað.

2) Halldór bjó i HraungerÖi.

3) I hdr. Boga stendur ))01afsson((, sera vitanlega er rangt.

Séra Jón Ólafsson 1 Felismúla, faöir séra Báröar, var bróðurson
Bárðar Gíslasonar lögréttumanns i Vatnsdal (sbr. bl. 127) og bar

séra Báröur nafn hans.

4) Börn séra Bárðar og Ragnhildar:

a. .lón í Miðfelli í Ytrahrepp átti fyr Salbjörgu Jónsdóttur, en

siðar Guðrúnu Ólafsdóttur, p. d.:

aa. Ingibjörg átti Helga Einarsson á Grafarbakka og mörg
börn, par á meðal voru: Jón í Miklholti í Biskupstung-

um, Gunnfriður og Guðmundur faöir Pórðar i Gröf og
Helga í Arnarholti í Biskupstungum.

b. Salvör átti Sigurð Guðnason á Flókastöðum i Fljótshlíð, þ. b.:

Magnús, Ragnhildur átti Jón Snorrason á Sámsstöðum, og
Halldór í Marteinstungu faðir Sigríðar, er átti Runólf Niku-
lásson á Brekkum í Hvolhrepp.

c. Ólöf s. k. Hannesar Vigfússonar (bls. 324—325).

d. Pórunn átti Tómas Pórðarson ráðsmanns i Háfi Þórðarson-
ar (III, 144).

e. Helga átti Eyjólf Pórðarson bróður hans (III, 144).

f. Guðný átti Bjarna Björnsson á Arnkötlustöðum, p. b.: Páli

á Arnkötlustöðum, Jón i Kolsholti og Ingibjörg.

g. Vilborg átti Sigurð Árnason á Syðri-Hömrum i Holtum.

5) Vigfús var son Gunnars prests Einarssonar i Kálfholti og

bjó i Kirkjuvogi, p. b.: Bjarni smiður, er átti Margréti Korts-

dóttur á Kirkjubóli Jónssonar, og Guðrún (III, 183).
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B. Guðni (dó 1657) átti Ólöfu Halldórsdóttur,

bl.i).

C. Ingiríður átti séra Bjarna Hallgrímsson i

Odda.

D. Guðríður átti Jón son séra Magnúsar Jóns-

sonar^), bl.

E. Þórunn átti séra Þorleif Kláusson á Ut-

skálum; börn:

1. Séra Árni í Arnarbæli (dó 46 ára 1744)')

átti fyr Guðrúnu dóttur séra Páls Gunn-

arssonar; börn:

a. Þorleifur*).

b. Helga kona Páls sýslumanns Axels-

sonar^).

Seinni kona séra Árna Katrín Torfa-

dóttir frá Gaulverjabæ, bl. (sbr. ísa-

fjarðarsýslu).

2. Guðni^) átti Ragnheiði ísleifsdóttur; þ. b.

dóu.

Laundóttir Vilborgar Guöraundsdóttur var Margrét Ingjalds-

dóttir, er giptist i Holtum.

Enn voru börn Guömundar Magnússonar á Leirubakka.

5. Magnús á Núpi i Fljótshliö, læröi í Skálholts-

skóla, varö yfirbryti í Skálholti, dó 1745, 67

ára, átti Sigriöi Bjarnadóttir prests á Hösk-

uldsstööum Arngrimssonar. Launson hans,

Porkell (sbr. II, 689).

6. Ólöf f. k. séra Vigfúsar Gislasonar á Krossi, bl.

1) Sbr. bls. 49 hér aö íraman.

2) Séra Magnús var prestur á BreiðabólsstaÖ í Fljótshliö.

Gudríöur var f. k. Jóns.

3) Séra Árni var 74 (ekki 46) ára, er hann andaöist, drukkn-

aði í kil nokkrum eða smálæk (Sandá) milli Auðsholts og Arn-

arbælis.

4) Porleifur átti Guðrúnu laundóttur Brynjólfs Jónssonar

lögréttumanns á Litlalandi, þeirra son Guömundur á Pórustöö-

ura i Ölfusi faðir Eiríks á Mosastöðum i Flóa föður Ólafs s. st.

5) Sjá um Pál sýslumann og börn hans III, 296—300.

6) Guðni bjó í Stóradal undir Ej'jafjöllura. Kona hans var



531

3. Magnús^) átti Guðríði Jónsdóttur; börn:

a. Jón í Laugardælum átti Þuríði Há-

konardóttur 1 Kirkjuvogi^); börn:

aa. Sigurður í Moldartungu.

bb. Magnús í Laugardælum.

cc. Guðni í Þorleifskoti.

b. Arnþór í Kampholti átti fyr Guðrúnu

Stefánsdóttur^) og börn, svo Guð-

rúnu Ólafsdóttur, bl.

c. Gísli átti Margréti Guðmundsdóttur;

þ. b.: Magnús^).

d Sigriður átti Bernharð Jónsson í

Ölfusi^) og mör^ börn.

F. Anna í Húsagarði, bl.

Magnús var orðinn lögréttumaður 1645. Hann var

vel við efni. Bjó á Leirubakka, löngu giptur og átti full-

Rannveig (ekki Ragnheiður) ísleifsdóttir frá Suður-Reykjum

PórÖarsonar. Börn þeirra voru: Guðrún, Geirný, Sólvör, Ólafur

(sbr. Manntal í Rangárþingi 1729 í minni eign).

1) Magnús bjó i Húsagarði á Landi. Guðríður kona hans

var dóttir séra Jóns Ólafssonar í Fellsmúla (f 1718).

2) Hún var systir Porsteins Hákonarsonar lögsagnara og

Vilhjálms eldra í Kirkjuvogi (sbr. bls. 165 og 175).

3) Hún var dóttir séra Stefáns Porsteinssonar í Steinsholti

(t 1773).

Börn Arnþórs og hennar:

a. Kláus tvíkvæntur, s. k. hans Puriður Lafranzdóttir frá Há-

holti á Skeiöum Halldórssonar. Hórdætur Kláusar: Guöný,

er átti Stefán Bjarnason í Andrésfjósum, Margrét og Vil-

borg.

b. Margrét átti Álf Bjarnason i Grindavik, bl.

4) Gisli mun hafa búið á Keraugastöðum á Landi meö Mar-

gréti Guðmundsdóttur, er var hálfsystir Vigfúsar Einarssonar á

Húsatóþtum á Skeiðum. Magnús er sumstaðar talinn launson

Gísla og Margrétar.

5) A að vera: í Ölvaðsholti. Sigríður var f. k. Bernharðs.

Börn hans og hennar:

aa. Guöraundur á Kringlu í Grímsnesi, síðar i Melshús-

um i Reykjavik (f 1812) átti fyr Guðrúnu Erlends-

dóttur, þ. b.:



532

orðin börn, þá hann hélt Vestmannaeyjasýslu 1651. Mun
hann hafa tekið hana 1650^), og hélt hann henni til sins

dauða. 1651 lét Magnús ganga dóm um fiskihluti og 1652

um orðbragð. Hlutur 1 Vestmannaeyjum kallaður tómur,

var ádæmdur af Magnúsi 1652 og á sama árs alþingi

upplesinn. 1655 dæmdi Arni lögmaður Vestmannaeyja

sýslumanni borgun af fiskihlutum. 1658 (aHi 1657) var

aaa. Arnþórstúdent, drukknaði i Vestmannaeyjum 22.

april 1815, á 30. aldursári, ókvæntur, átti barn

meö Oddrúnu Siguröardóttur, er Guðrún hét og

fæddist eftir lát föður sins, andaðist ungbarn.

S. k. Guðmundar Ingunn, talin dóttir Guð-

mundar prests í Reykjadal (Guðmundar prest-

lausa) Guðmundssonar Teitssonar sýslumanns

Arasonar. Son þeirra:

bbb. Jón ritstjóri Pjóðólfs (f 1875). Sjá Skaptafells-

sýslu.

bb. Porleifur í Ölvaðsholti (f 1816), átti fyr Margréti Jóns-

dóttur frá Læk i Flóa Eirikssonar og 6 börn, en sið-

ar Marin Hjörtsdóttur, bl.

cc. Gísli á Hávarðsstöðum í Leirársveit, átti Hallnýju

Árnadóttur og voru synir þeirra Sigurður á Indriða-

stöðum og Sigurður á Skálpastöðum.

dd. Jón i Hallanda átti Guðrúnu Eyvindsdóttur Sæmunds-
sonar á Ármóti Jónssonar Beinteinssonar Ólafssonar,

p. b.: Bernharður og Margrét, er átti Hróbjart Ólafs-

son i Reykjavik.

ee. Puriður átti Einar Árnason á Stóru-Reykjum í Flóa, þ. b:

Ingunn, er átti Sigvalda i Rvik Nikulásson frá Smjör-

dölum Sigurðssonar og var son þeirra Nikulás faðir

Ingvars prests á Skeggjastöðum.

ff. Guðríður, gg. Hlaðgerður og hh. Margrét voru og enn

dætur Bernharðs og Sigríðar. Munu hafa dáið bl.

Enn voru börn Magnúsar Porleifssonar og Guðríðar:

e. Porleifur.

f. Kláus.

g. Guðmundur. Munu hafa andazt bl.

1) Magnús fékk veitingu íyrir sýslunni hjá Henrik Bjelke

13. iúlí 1650. Segir Bjelke, að Torfi Erlendsson liafi afsalað sér

eyjunura, með því að hann geti ekki ferðazt þangað, er hann
gegni embætti i Árnessýslu.
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Magnúsi veitt Rangárþing, en deyði sama ár. Sumir rita

að hvorttveggja hafi tilfallið 1658, aðrir 1657^).

Magnús Guömundsson.
[Faðir: Guðmundur á Leirubakka Magnússon (sjá hér

á undan).

Móðir: Guðrún Magnúsdóttir prests Jónssonar.

Kona fgrri: Sigríður Bjarnadóttir prests á Höskuldsstöðum

Arngrímssonar lærða, officialis á Melstað.

Kona síðari: Guðrún Pálsdóttir.

Launson Magnúsar með Guðrúnu Jónssdóttur var:

A. Þorkell átti Elizabet Þorláksdóttur Guð-

brandssonarP).

Magnús bjó i Skarfanesi og siðar á Leirubakka');

hann tjáist og að hafa búið á Núpi i Fljótshlíð. Hann
gerðist lögsagnari Hákonar Ormssonar i Rangárþingi 1655,

en 1658 meina eg hann hafa tekið Vestmannaeyjasýslu

eptir afa sinn, þó ei finni eg hans dómara aðgerðir í

1) Sbr. Rangárping bls. 477. Veitingu fyrir Rangárvallasýslu

mun Magnús hafa fengiö 1657, en þaö er nokkuö óvist, hvort

hann hafi andazt siðla árs 1657 eöa snemma árs 1658, hið fyrra

þó liklegra, sbr. Fitjaannál (Lbs. 159 4to), þar sem getið er láts

Guðna sonar hans 1657, en þar mun átt við Magnús, þvi að

Guðni var á lífi 1658. Kláus Eyjólfsson var settur til að gegna

sýslunni 1658 (sbr. áöur) og hefur þjónað þar þangað til Mark-

ús Snæbjörnsson tók við um 1660.

2) Alt, sem hér er talið hjá Boga frá [ og heimfært upp
á Magnús Guðmundsson i Skarfanesi á alls ekki vid hann, held-

ur alt annan mann, honum óskyldan: Magnús stúdent Guð-

mundsson frá Leirubakka, sonarson Magnúsarsýslumanns Bjarna-

sonar (sjá hér áður). Sá Magnús var einkvæntur og því skakkt

að telja s. k. hans Guðrúnu Pálsdóttur. En Magnús Guðmunds-
son 1 Skarfanesi, er var lögsagnari i Vestmannaeyjum, var son

Guðmundar Eyjólfssonar á Hofi á RangárvöUum og Ásdisar Sig-

mundsdóttur Pórólfssonar (sjá hér áður bls. 111 og Bisks, II,

296), enda er það auðsætt, að sonarson Magnúsar sýslumanns
Bjarnasonar gat ekki verið lögsagnari i Vestmannaeyjum um
1660.

3) Að Magnús i Skarfanesi hafl nokkurntíma búið á Leiru-

bakka eða Núpi i Fljótsiilið er rangt, og stafar af ættfærslurugl-

ingnum hjá Boga um þessa alnafna.
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þessari sýslu fyr en 1664, og 1665 kemur hann með dóm
til alþingis^). Þorlákur Markússon ritar, að Magnús hafi

dáið snögglega öldrukkinn á alþingi 1668-). Er líkast

hann hafi þangað til haldið sýsluna, en tekið Markús Snæ-

björnsson fyrir umboðsmann 1666 eða 1667, eða þá sleppt

sýslunni^).

Markús Snæbjörnsson.
Faðir: Snæbjörn prófastur í Odda Stefánsson prófasts

s. st. Gíslasonar biskups Jónssonar.

Móðir: Margrét Markúsdóttir i Stóradal Ólafssonar og

Ragnheiðar Björnsdóttur Jónssonar biskups

Arasonar. Margrét átti áður Sigurð Bjarnason;

þeirra son Bjarni á Stokkseyri, Skálholtsstaðar

ráðsmaður í tveggja biskupa tíð, faðir Magn-

úsar sýslumanns (sjá hér að framan).

Kona: Kristín Einarsdóttir sýslumanns í Arnessj'slu

Hákonarsonar (sjá þar).

Börn: A. Ragnheiður átti fyr, 1683, séra Þorvald

á Skammbeinsstöðum; þ. b.:

1. ÓlöfO-

2. Kristín, mun hafa dáið uiig.

Síðari maður Ragnheiðar séra Arngrímur

Pétursson, bl.

B. Guðrún átti Bjarna lögréttumann Gíslason

að Vetleifsholti og Asi í Holtum (sjá Snæ-

fellsnessýslu^); börn:

1. Guðni átti Halldóru Bergsdóttur, bl.

1) Dóm pennan vildu lögmennirnir ekki tala um vegna pess,

að sýslumaður (Markús Snæbjörnsson) hefði ekki sampykt dóm-
inn (sbr. Lögp.bók 1665 nr. 6).

2) Sbr. Bisks. II, 296. F*ar segir, aö hann hafi verið ))vel-

gáfaður í handverki((. Hann var ókvæntur.

3) Magnús hefur vist aldrei haft sýsluna, en verið að eins

lögsagnari Markúsar sýslumanns Snæbjörnssonar.

4) Réttara mun: Ólafur. Börn séra Porvalds dóu í stóru-

bólu 1707.

5) II, 108—109, og eru börn peirra par talin.
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2. Kristín átti Einar lögréttumann ísleifs-

son á Reykjum í Mosíellssveit; börn:

a. Ingibjörg átti Brynjólf sýslumann

Sigurðsson (sjá Arnessýslu).

b. Kristín átti Einar rektor Jónsson,

þeirra börn mörg, ísleifur etazráð

o. s. frv. (sjá Húnavatnssýslu).

c. Anna átti Nikulás silfursmið Jónsson

og börn^).

3. Ragnheiður átti Pál Hákonarson lög-

sagnara (sjá Rangárþing).

4. Gisli deyði á hingaðsiglingu 1707; úr

hans klæðum kom stórabóla.

5. Snæbjörn.

C. Anna átti ísleif á Reykjum í Mosfellssveit

Þórðarson Erlendssonar Þorvarðssonar á

Suðurreykjum; börn:

1. Einar átti Kristínu Bjarnadóttur (sjá

áður); þ. b.:

a. Ingibjörg.

b. Kristín.

c. Anna (sjá áður).

2. Kristin miðkona Þórðar Péturssonar^), bl.

D. Gróa átti Pál sýslumann Torfason (sjá ísa-

Qarðarsýslu^).

E. Katrin.

F—H. Þrjú börn Markúsar dóu ung.

1) Afkomenda Nikulásar smiðs og Önnu er stuttlega getid

bls. 327.

2) Dætur ísleifs Póröarsonar og Önnu voru ennfremur:

3. Guöfinna álti Grim Jónsson lögréttumann á

ReyÖarvatni (f 1750) af Teigsætt, og eru af-

komendur peirra áöur taldir.

4. Rannveig átti Guöna Porleifsson i Stóradal,

(sjá hér á undan),

3) Frá þeim hjónum er mikill ættbálkur kominn vestra,

sbr. II, 229—232.
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Markús var fæddur í Odda á Rangárvöllum 1619, ólst

þar upp til þess hann var 12 vetra setlur í Skálholtsskóla

og lærði þar 6 vetur undir kennslu Björns Snæbjörns-

sonar, er siðar hélt Staðarstað. Útskrifaður úr skóla,

18 vetra, fór Markús til föðurbróður síns Odds prófasts

Stefánssonar í Gaulverjabæ, var þar 1 ár og lagði sig eptir

sönglist. 1638 fór hann utan með Eyrarbakkaskipi til

Kaupmannahafnar. Skipið hélt þá fyrst til Amsterdam og

þar dvaldi Markús 7 vikur, en komst til Kaupmanna-
hafnar mánuði fj'rir jól, deponeraði og komst extra-

ordinarius á akademíið^). Eptir eins árs veru þar kom
hann aptur til íslands með Vestmannaeyjaskipi, var þó
ekki framandi í guðfræði, lögum, söngHst og skáldskap,

hvað hann eptir hingaðkomu sina betur iðkaði.

1645 trúlofaðist hann að Asi í Holtum jómfrú Kristínu

Einarsdóttur, en feslaröl framfór í Odda. Þá var hann
26 ára. I 6 ár þar eplir bjuggu þau í Odda, þaðan fluttu

þau að Haga í Holtum og bjuggu þar 2 ár. Síðan bjuggu

þau i Slóradal undir Eyjafjöllum, eignarjörð sinni, í 10

ár; þaðan fluttu þau að Ási í Holtum^), hvar Markús bjó

34 ár. 1673 á 28. hjúskaparári andaðist Kristín kona

hans, þá hann var 54 ára. Áttu þau saman 7 dætur,

hvar af þrjár dóu ungar.

1666 var hann orðinn sýslumaður i Vestmannaeyjum^)

og kom þá með dóm þaðan tii alþingis*). Hélt hann þá

1) Hann var skrifaður i stúdentatölu viö háskólann 21. des-

ember 1640, og hefur þá líklega ekki siglt fyr en 1640, en mun
útskrifaöur 1638.

2) Á alþingi 16ö8 las hann upp loforö hjónanna Siguröar

Hákonarsonar og Ingibjargar Einarsdóttur (systur konu hans)

aö selja honum Ás í Holtum, er þeim s^'ndist (Lögþ.bók 1658 nr.

6). Hann hefur flutt búferlum að Ási 1663.

3) Hann er oröinn þar sýslumaöur 1662, því að hann er þá
talinn sem sýslumaður frá Vestmannaeyjum, er hann sór erfða-

hyllingareiöinn í Kópavogi. Mun hann þvi hafa tekið Vestmanna-
eyjasýslu um 1660.

4) Sá dómur var dæmdur á Hvítingum um Oddnýju Magn-

úsdóttur, er maður hennar, Árni Finnsson, bar hórdórasbroti, og

var því máli vísað heim af lögmönnum (Lögþ.bók 1666 nr. 9).
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sýslur rúm 30 ár. 1683 tók hann á alþingi vitnisburð um
sína lögsögn og fékk hann góðan^). Hann hélt umboðs-
menn: Odd Magnússon um 1670, Einar Eyjólfsson 1685,

1687 og eptir, og Ólaf Árnason 1696, sem tók sýsluna

eptir hann.

1697 að Ási í Holtum andaðist Markús, þá hann
hafði verið ekkjumaður 24 ár og hafði átta vetur hins

áttunda tugar. Voru við hans jarðarför 6 prestar og

margir aðrir góðir og mikilsháttar menn.

Markús hefur verið auðmaður, því þá hann gipti

Gróu dóttur sína 1672 Páli sýslumanni Torfasyni, taldi

hann henni 100 hundraða í föstu og 100 hundraða 1

lausagóssi. Markús hefur í mörgum hlutum verið ágætur

maður, en ei eru rök til, að hann hafi verið sérlegur lær-

dómsmaður.

Oddur Magnússon.
Faðir: Magnús prestur á Mælifelli Jónsson á Reykjar-

hóli Eiríkssonar.

Móðir: Ingunn Skúladóttir Einarssonar á Eiriksstöðum

1 Svartárdal.

Kona: Halldóra Magnúsdóttir prests í Kálfholti Páls-

sonar^).

Börn: A. Magnús prestur á Höfðabrekku og Reyni

1697, dó 17483), átti Guðríði dóttur séra

Bjarna Sveinssonar í Meðallandi; þ. b.

1) Sá vitnisburður er gefinn af Vestmannaeyingum 25. april

1682, en lesinn upp á alpingi 1683 (Alp.bók 1683 nr. 13).

2) Halldóra var s. k. Odds. Var hún áður gipt Jóni Jóns-

syni Eyjólfssonar og áttu þau einn son. Var Jón Eyjólfsson óá-

nægður yfir pvi, hvernig Oddur skipti sonarsyni hans, syni Hall-

dóru, og er til bréf um það óárfært, likl. ura 1680 (sbr. Dóma-
bók Einars Hákonarsonar í Lskjs.), Fyrri kona Odds var Por-

björg Sigurðardóttir frá Ási i Holtum Hákonarsonar, systurdótt-

ir Kristinar konu Markúsar sýslumanns Snæbjðrnssonar, og

vegna þeirra venzla meðal annars mun Oddur hafa gerzt um-
boðsmaður Markúsar. Son hans og Porbjargar varEinar, Httað

manni, og bjó hann á Sperðli 1709 (Jaröabók A. M).

3) Pað er réttara en 1747 (sbr. bls. 139 hér að framan og

prestatal Sv. Níelss.).

35
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1. Helga átti Svein Alexandersson á Háfi^),

bl.

2. Ólöf átti Erlend bónda í Landeyjum^), bl.

B. Guðrún átti Einar í Haga í Holtum Magn-
ússon Guðmundssonar Gíslasonar frá Háfi)';

þeirra son:

1. Magnús prestur í Kaldaðarnesi 1734,

Garpsdal 1742, svo Butruhildarstöðum í

Fljótshlíð 1745, dó 1785, átti Helgu

dóttur Guðmundar lögréttumanns í Mið-

felli Jónssonar; þ. b.:

a. Þórunn átti Einar Guðmundsson*).

b. Guðrún átti Bjarna Asgeirssori í Stein-

grímsfirði^).

1) Sveinn bjó í Holti á Síðu og var auðugur. Hann var son

Alexanders Gunnarssonar á Uppsölum i Landbroli og Sigriðar

Órækjudóttur frá Arnardrangi Vigfússonar. Sveinn raun hafa

verið tvíkvæntur og var Alexander í Skál faðir Sveins á Sól-

heimum son hans og Guðrúnar Árnadóttur, systur Sverris í Skapt-

árdal, er hefur verið s. k. Sveins, en Helga hin fyrri.

2) í ættatðlum Steingr. biskups er maður Olafar tahnn Er-

lendur Sigurðsson á SperöH.

Enn var dóttir séra Magnúsar Oddssonar:

3. Guðrún átti Jón á Miðskála son Bjarna sýslu-

manns Nikulássonar og miðkonu hans Petrón-

ellu Jónsdóttur.

3) Um framætt Einars lögréttumanns í Haga sjá II, 293,

og mun petta, sem hér er taUð, rétt. Hann var þrikvæntur og

var Guðrún Oddsdóttir fyrsta kona hans, önnur IJlfhildur

Bjarnadóttir og þriöja Puriður Jónsdóttir.

4) Einar bjó i Vatnsdal i FljótshHð. Dætur hans og Pór-

unnar voru: Helga, er átti Arnodd Erlendsson, Puríður og Mar-

grét, er átti Porbjörn Jónsson frá Hemlu Jónssonar, peirra son

Einar í Sigluvík faðir Porbjarnar föður Guðmundar á Stóra-Hofi

á RangárvöUum.

5) Aörir telja, að hún hafi að eins átt launson með Bjarna

þessum, en giptzt þó i Steingrimsfirði. Séra Magnús var þri-

kvæntur og Helga 1. kona hans, en miökona hans var Margrét

Guðmundsdóttir frá Vatnsdal, systir Einars, þ. b.: Jón, en 3. kona

hans var Marin Sigurðardóttir frá Kirkjulæk, og var dóttir þeirra
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c. Hallai).

C. Þorbjörg seinni kona Jóns á Reykjarhóli í

Fljótum^) Magnússonar í Njarðvík Eiríks-

sonar i Djúpadal Magnússonar; þ. b.:

1. Hannes 1 Mörtungu^) átti Guðrúnu
Brynjólfsdóttur Ásmundssonar prófasts

á Breiðabólsstað Eyjólfssonar; þ. b.:

a. Jón prestur á Mosfelli átti Sigríði

Arnórsdóttur*) og börn.

b. Þorbjörg átti séra Þorstein Svein-

bjarnarson á Hesti og börn^).

c. Þorgeir á Hofi í Melasveit^) átti Sal-

vöru Einarsdóttur og börn,

d. Þórunn átti séra ólaf Jónsson í

Miðdal og barn^).

e. Guðlaug átti Gissur^).

Úlfhildur, er giptist út í Pykkvabæ. Marín átti siðar séra Jón
Hinriksson á Keldum.

1) Réttara: Helgi, komst i Vestmannaeyjar og dó bl.

2) Jón bjó 1 Marteinstungu i Holtum.

3) Hannes bjó í Marteinstungu í Holtum, en ekki Mörtungu
(á Síöu).

4) Sjá ura afkomendur þeirra HI. 503—504.

5) Séra Porsteinn var launson Sveinbjarnar Egilssonar í

Njardvík(t 1773). Son hans og Porbjargar var Gunnar stúdent á

Hlíöarfæti i Svínadal, móöurfaðir Gunnars Porbjörnssonar kaup-
manns i Rvík. Sjá ennfremur um börn séra Porsteins: Guðfræð-
ingatal mitt, bls. 304.

6) Porgeir bjó i Háfi í Holtum. Dætur hans og Salvarar

voru: Guðrún, er átti Pórð Hafliðason í Hala (III, 144) og Vil-

borg, er átti Sigurð Sigurðsson í Háfshól (III, 145), Miðkona
Porgeirs Guðrún Árnadóttir, síðasta Sigriður Einarsdóttir á

Glæsisstöðum Guðmundssonar.

7) Pórunn var s, k. séra Ólafs. Son þeirra var Ólafur í Laxnesi

í Mosfellssveit, kallaður Mosdal, drukknaði í Seltjörn 1798, átti

Þuríði Jónsdóttur; þeirra dóttir Guðfinna átti Brand í Arnarfelli

í Pingvallasveit Árnason frá Litla-Hálsi í Grafningi Brandssonar
Jóhannssonar og hét son þeirra Narfi, komst norður í land.

8) Gissur var Jónsson, þau bjuggu í Hðfðabúð á Akranesi.

35*
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2. Halldóra átti Jón Ketilsson á Sauðholti

og Ferjunesi^); börn:

a. Hannes lögréttumaður og hospítals-

haldari i Kaldaðarnesi átti Guðrúnu')

Nikulásdóttur frá Auðsholti Jóns-

sonar og börn.

b. Ólafur í Ferjunesi og Hreiðurborg,

átti Ólöfu Gísladóttur og börn.

c. Guðmundur.

d. Guðrún.

e. Vigdis.

[3. Oddur ráðsmaður á Hólum átti Þor-

gerði Gísladóttur (föðursystur Oddnvjar);

þ. b.:

a. Jón sjslumaður Hjaltalín átti Mettu

Jensdóttur og börn.

b, Þorgerður átti fyr Jón á Reykjaströnd

í Skagafirði, en síðar Ólaf Sigurðs-

son og börn með báðum]^).

1) Jón var son Ketils i Hraungeröi Sigurðssonar á Flóagaíli

Porsteinssonar Hálfdanarsonar Eyvindssonar Olafssonar.

2) Réttara: Guðný. Systir hennar var Arnprúður Nikulás-

dóttir, er átti Steindór Sæmundsson í Auðsholti í Ölfusi. Pær
Guðný og Arnþrúöur munu hafa verið systur samfeðra Vigfúsar

Nikulássonar, bls. 327. Börn Hannesar og Guðn^'jar voru: Bjarni

í Hhðarhúsum, Hannes á Hvoh i Ölfusi, Jóhann, Jón á Lamba-

stöðura í Kaldaðarneshverfi, Sigríður kona Jóns Gamahelssonar

á Stokkseyri og Einar spitalahaldari í Kaldaðarnesi faðir Hann-

esar i Tungu i Bæjarhrepp föður Guðmundar, er nú býr í Tungu

og systkina hans. Er ahmikill ættleggur kominn frá Hannesi í

Kaldaðarnesi og Guðnýju og flest i Flóanum.

Porbjörg Oddsdóttir átti síöar Pórð Franzson prests í Hruna

íbssonar (sbr. H, 310).

3) Pað er gersamlega rangt, að Oddur ráðsmaöur á Hólum
faðir Jóns sýslumanns HjaUahns hafi verið son Jóns Magnús-

sonar í Marteinstungu og Porbjargar Oddsdóttur, pótt svo sé

rakið í flestum ættatölum, pvi að pað nær engri átt. Er gerð

nokkur grein fyrir missögnum um framætt Jóns HjaUahns á bls.

139—140 hér að framan. Gæti hann miklu fremur verið son

Odds sýslumanns Magnússonar, sem hér er um að ræða, pvi að
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Oddur bjó á Sperðli og Haga í Holtum og varð lög-

réttumaður. Var hann skýr bóndi og efnamaður. Hann
kallast í ættatölum sj^slumaður í Vestmannaeyjum. Lét

hann dóm ganga 19. apríl 1670 á Hvítingum í Vestmanna-

eyjum 1 umboði Markúsar Snæbjörnssonar um hlut þann,

er kallast konungstíund^). Hygg eg að hann hafi ekki

haft þar sýsluveiting, heldur verið umboðsmaður Markúsar,

því að Markús bjó á landi og átti opt örðugt með að

sækja til eyjanna^).

Einar Eyjólfsson

lögréttumaður útnefndi dóm að Hvítingum í Vestmanna-

hann var stólsráösraaöur í Skálholti, en reyndar ekki á Hólum,
svo að menn viti. Samt vil eg ekkert fullyröa um það efni.

Enn var dóttir Odds í Haga og Halldóru s. k. hans:

D. Kristín f. k. Bjarna Bjarnasonar á Ketilsstööum

1 Holtum, þar búa þau 1729, og er Kristin þá
taHn 42 ára (f. c. 1687), þ. b. : Ámundi og Por-

griraur, dóu bl. í ættatölum Steingrims biskups

er ennfremur tahnn son Odds:

E. Páll drukknaði bl.

1) Sbr. Alþ.bók 1672 nr. 3.

2) Oddur er vottur á Sandhólaferju 1 Holtum 30. okt. 1663,

þá er Erlendur Guðmundsson (frá Háfi Magnússonar) gerði pró-

ventusamning við bróðurson sinn Sigurð Magnússon á Sand-

hólaferju með samþykki ívars Jögréttumanns á Brúnastöðum
bróður sins, en Hannes Guðmundsson bróðir þeirra var þá ný-

lega andaður. Hann var undir Eyjafjöllum. 19. des. 1665 lög-

festi Oddur í umboði Markúsar sýslumanns eignarjörð hans, Stóra-

dal undir Eyjafjöllum. 16. mai 1669 fékk hann umboð hjá

Birni Porvaldssyni á Skammbeinsstöðum Skálholtsráðsmanni að
innheimta tíundir 1 Rangárþingi og landskuldir 1 Skammbeins-
staðaumboði og 2. jan. 1670 fékk hann byggingu fyrir Varmadal.
(Sbr. Bréfabækur Brynjólfs biskups, afskr. í Lbs.).

Pað mun rétt, að Oddur hafi ekki haft veitingu fyrir sýsl-

unni, heldur verið þar að eins uraboðsmaður eða lögsagnari

Markúsar sýsluraanns. Eptir hann er til dómur um vðkuna i

Vestmannaeyjura, liklega frá því um 1670, eða þar um bil (sbr.

Tyrkjaránssögu, bls. 453—454). 1682 gáfu Vestmannaeyingar hon-

um vitnisburð, að hann hafi ))sér við þá vel og fróralega hegð-

að<( sera umboðsraaður Markúsar (sbr. Alþ.bók 1683, nr. 13). Er
óvist, að hann hafi haft lögsögn i ejjunura eptir 1683, því að þá



542

eyjum 17. júní 1685 (alii 1675)^) i umboði Markúsar sýslu-

manns Snæbjörnssonar um drykkjufiska, hásetahlýðni við

formenn, hrófölsfiska, skipti á happadráttum, húsaleigu-

upphæð, skriffiska, skiphaldsfiska og skipti á sjálfum fiski-

kösum. Dómurinn samþyktur á alþingi sama ár^). Einar

iét og í umboði Markúsar ganga dóm í Vestmannaeyjum
20. júní 1687 um kærumál Péturs Wibe upp á Jón Stígs-

son^).

Ólafur Arnason.

Faðir: Árni i Haga, dó 1704, 100 ára, son Björns

Magnússonar á Laxamýri og Guðríðar Þor-

steinsdóttur prests í Múla Illhugasonar (sjá

Strandasýslu).

Móðir: Bergþóra^) Bergþórsdóttir lögréttumanns Sæ-

mundssonar prests í Glaumbæ.

Kona: Emerentíana Pétursdóttir prests í Vestmanna-

eyjum Gissurarsonar prests á Staðarbakka

Hallgrimssonar^).

kemur Einar Ej'jólfsson litlu siðar. Oddur var orðinn lógréttu-

maður fjTÍr 1675 og er siðast á alþingi 1691, sem lögréttumaður

úr Rangárþingi, en vorið 1692 er hann látinn, og hefur þvi ann-

aöhvort andazt snemma það ár eða síðla árs 1691. Hann bjó

fyrst á Sperðli i Landeyjum, flutti að Varmadal á Rangárvöllum

1670, þaðan 1677 að Lýtingsstöðum í Holtum og síðast að Haga
og mun hafa andazt þar. Vorið 1685 var hann staddur á Hól-

um, ásamt fleirum, sem úttektarmaður stólsins fyrir hönd Jóns

biskups Vigfússonar, er hann tók þar við. Hann varð ráðsmað-

ur 1 Skálholti hjá Pórði biskupi 1688, og hefur liklega haft þaö

starf á hendí til dauðadags.

1) Pað er rangt.

2) Sbr. Alþ.bók 1685, nr. 6.

3) Sbr. Alþ.bók 1687, nr. 24. 1693 var Einar skipaður af

amtmanni til að rannsaka morðsmálið úr Vestmanneyjum, er

þær systur, Ingibjörg og Ingveldur, voru grunaðar um að hafa

myrt Gísla Pétursson, mann Ingibjargar, (sjá hér á undan, sbr.

Alþ.bók 1693, nr. 47). Sjá frekar um Einar sýslumann Eyjólfs-

son bls. 317—321.

4) Hún er venjulegast kðlluð Póra.

5) Séra Gissur á Staðarbakka (f 1650) var Gamahelsson, en

ekki Hallgrímsson.
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Börn

:

A. Björn.

B. Pétur.

C. Vilborg.

D. Valgerður átti Höskuld son Eiríks prests á

Krossi Þorsteinssonar.

Ólafur var orðinn lögréttumaður 1690, gerðist lög-

sagnari Markúsar sýslumanns 1 Vestmannaeyjum 1696^),

þar settur sýslumaður 1697, fékk veiting 1698 og hélt

sýslunni til síns dauða 1722. Ólafur var maður hraustur

og harðger; má það hafa verið orsök til, að hann var

kallaður Ólafur klaki^).

Sigurður Stefánsson.

(Sjá um hann við Skaptafellssj'slu). Hann var hér

settur sýslumaður eptir Ólaf 1723^), fékk veitingu fyrir

sýslunni 1725, frá sagði sér hana og fékk veitingu fyrir

austurparti Skaptafellssýslu 1738, deyði 1765. Meðan hann
var í Vestmannaeyjum, fékk hann kongsjörð þar til frí-

ábúðar.

Hans Wium.
(Sjá um hann við Múlasýslu miðhluta). Hans var

1) Hann hefur verið orðinn par lögsagnari áður, þvi að 27.

april 1693 dæmir hann i hinu fyrnefnda morðsmáli þeirra systra,

Oddsdætra, (sbr. Alþ.bók 1694, nr. 31), en 1696 virðist hann
vera orðinn sýslumaður í Vestmannaejnum, þvi að hann er i

alþingisbókinni það ár talinn meðal ókorainna »sýslumanna«.

Ef til vill hefur hann þó að eins þá verið settur s^'slumaður.

2) Hinn 9. mai 1719 setti Fuhrmann amtmaður Hákon sýslu-

mann Hannesson til að þjóna Vestmannaeyjum um stundarsakir

eptir Ólaf Árnason, og er þá svo að sjá, sem hann sé þá látinn.

3) Hann hefur líklega verið settur þar 1722, því að í lausn-

arbeiðni sinni frá sýslumannsembætti i Austur-Skaptafellssýslu

1758, segist hann hafa verið alls sýslumaður 36 ár. Hann fékk

veitingu f^TÍr Vestmannaej'jas^'slu 17. april 1727 (ekki 1725), en

Austur-Skaptafellsýsla var honum veitt 14. marz 1738. Með kgs-

úrskurði 28. apríl 1734 voru sýslumanni i Vestmannaej'jum veitt

10 rd. laun fyrst um sinn, er var gert að föstum launum með
kgsúrskurði 28. marz 1769. Síöar (1773) voru launin ákveðin 30

rd., 40 rd. 1778 og 1786 voru þau orðin 57 rd. 48 sk. Fyrir 1734
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hér settur sj'slumaður eptir Sigurð 1738^), fékk sér veittan

miðhluta Múlasýslu 1740, frásagði sér hann 1778, deyði

1788, 80 ára.

Böðvar Jónsson.

Faðir: Jón lögréttumaður á Yxnakeldu Ólafsson.

Móðir: Ehn Þórðardóttir lögréttumanns á Ökrum Finns-

sonar Sigurðssonar^).

Kona fyrri: Ragnhildur Jónsdóttir, systir Gísla í Kross-

holtiO, bl.

Kona seinni: Oddrún Pálsdóttir*).

Barn A. Jósep dó bl.^).

Laundætur Böðvars sýslumanns voru:

B. Ragnheiður^) átti Þórð Guðmundsson. Ragn-

heiður veiktist undarlega, dó bl.

hafa pvi sýslumenn í Vestmannaej'jum ekki haft nokkur föst

laun, heldur aö eins fiskgjald pað, er ákveðiö var 1633.

1) Hann fékk beinlínis veitingu fyrir sýslunni 1. maí 1738,

en 13. april 1740 var honum veittur miðhluti Múlasýslu.

2) Elín Póröardóttir var f. k. Jóns lögréttumanns, og andað-

Ist hún 1720, en s. k. hans var Elín Arnljótsdóttir Pórðarsonar,

og var son peirra Arnljótur á Guðlaugsstöðum, er pví varbróðir

samfeðra Böðvars s^'slumanns (sbr. II, 351 og III, 186).

3) Ragnhildur var dóttir Jóns á Rauðamel Björnssonar i

Stóraskógi Guðmundssonar.

4) Faðir hennar var Páll Magnússon prests í Kálfholti Páls-

sonar, eu meðal systkina hennar voru Jón á Skeiði í Hvolhrepp
og Guðbjörg, kona séra Lopts Rafnkelssonar á Krossi. Ætternis

Oddrúnar er að vísu hvergi getið i ættartölum, en að petta sé rett

sést af skjali rituðu i Vestraannaeyjum 12. nóv. 1811 um fram-

færi Ragnheiðar Böðvarsdóttur, dóttur hennar. Oddrún andað-

ist í Norðurgarði i Vestmannaej'jum 25. apríl 1799, og er pá talin

79 ára. Ef til vill hefur Böðvar s^'slumaður búið í Norðurgarði.

5) Jósep bjó með móður sinni í Norðurgarði og dó par 3.

nóv. 1785, 37 ára.

Enn voru bðrn Böðvars og Oddrúnar:
B. Eggert var timburmaður í Noregi.

C. Jakob mun hafa dáið ungur.

D. Ragnheiður (sjá hér á eptir).

6) Ragnheiður var ekki laungetin, heldur hjónabandsbarn.

Hún var tvigipt og fluttist úr Vestmannaeyjum, giptist í síðara
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C. Ingibjörg^) átti Jón Sigmundsson, þeirra son:

1. Magnús-) átti Sigríði Einarsdóttur, barn:

a. Einar^) átti Önnu Þórðardóttur Jóns-

sonar og Helgu Sveinsdóttur frá Reyni-

felli.

Böðvar var skólagenginn og fékk veitingu fyrir Vest-

mannaeyjasýslu eptir Wíum 1740 og hélt þá sýslu meðan
lifði. Hann deyði 1754*).

Brynjólfur Brynjólfsson.

Faðir: Brynjólfur Gíslason^).

sinn 1790 Jóni Einarssyni á Seltjarnarnesi, en varð siöar niður-

setningur í Vestmannaeyjum og andaðist þar 15. september 1836,

92 ára. Hún kallaöi sig Westmann.

1) Móðir Ingibjargar var Kristin Jónsdóttir prests í Eyvind-

arhólum Oddssonar. Pau Jón og Ingibjörg bjuggu í Stööulkoti

í Pykkvabæ, og þar andaðist Ingibjörg 14. janúar 1831, hálfníræd

aö aldri, en Jón maður hennar dó 1. okt. 1832.

2) Magnús bjó síðast i Háarima í Pykkvabæ og dó þar 12.

júli 1804. Sigríður kona hans var dóttir Einars Guðmundssonar
á Glæsistöðum og átti hún síðar Porgeir Hannesson i Háíi og

var siðasta kona hans.

3) Einar bjó í Stöðulkoti. Börn hans og Önnu: Ingibjörg,

Magnús, Jón, Sigurður, Pórður, Ingibjörg önnur.

Enn mun hafa verið dóttir Böðvars sýslumanns, laungetin,

Björg, fædd um 1734, var í Vestmannaeyjum.

4) Böðvar hefur á unga aldri farið norður og var 6 ár í þjón-

ustu Bjarna sýslumanns Halldórssonar á Pingeyrum og honum til

aðstoðar, útskrifaður úr Skálholtsskóla 22. apr. 1739 og var skrifaöur í

stúdentatölu við háskólann 18. desember s. á. ; er þá talinn i inn-

ritunarskránni á 23. ári, en annarsstaðar (Kopíubók stiptamts 1740,

bls. 74—75) á26. ári, og mun það réttara. Hann fékk veitingu fyrir

Vestraannaeyjasýslu 13. apr. 1740, fékk og hálft Pykkvabæjarklaustur

til forráða. Gaf konungur Oddrúnu ekkju hans upp 28 rd. af gjalds-

skuld manns hennar af klaustrinu 15. april 1755. Er þess þar

getið, að Oddrún eigi fyrir 6 ungbörnum að sjá. Böðvar s^'slu-

raaður hefur verið rúmlega fertugur, er hann andaöist vorið 1754.

Ura Bððvar sýsluraann er getið i Æíisögu Jóns prófasts Stein-

grimssonar (Rvik 1913, bls. 54—56), og þar skýrt frá alleinkenni-

legum orðaskiptum milli þeirra.

5) Hann var son Gisla lögréttumanns Eirikssonar á Hösk-

uldsstöðum í Breiðdal og bróðir Gisla prests hins gamla á Desj-



546

Móðir: Guðrún dóltir Ara á Sökku, þess er deyði af

vosi og kulda, þá hann hafði með karlmennsku

bjargað i skipreika mörgum. Hann var sonur

séra Jóns Arasonar í Vatnsfirði. Eptir það

Guðrún átti þennan launson giptist hún Vig-

fúsi Ólafssyni á SyðraQalli 1 Aðalreykjadal,

þeirra börn: Guðrún og Jónar tveir.

Brynjólfur var hér settur sýslumaður, þegar Böðvar

deyði 1754, og þótt bæði Lýð sýslumanni væri veitt sýsl-

an 1755 og Halldóri sýslumanni 1757, komu þeir hvorugir

til að þéna sýslumannsverkum 1 Vestmannaeyjum; hélt því

Brynjólfur þar lögsögu til þess Sigurður sýslumaður við

tók 1758^).

armýri. Barnsmóöir hans, Guörún Aradóttir, varköUuð Guðrún
sól, sakir friðleiks síns, og var mælt, að Jón Steinsson biskups

haíi raikillega viljað fá hennar og vildi gangast viö barni henn-

ar, er Brj'njólfur átti. Maöur Guðrúnar var lítilsháttar og kall-

aöur svarti-Fúsi. Brynjólfur var nærri útlæröur úr Hólaskóla,

er hann átti barnið raeð Guðrúnu. Hann er i Hólaskóla vetur-

inn 1714—1715.

1) Um Brynjólí lögsagnara er fátt kunnugt annað en það,

að hann var í Skálholtsskóla um 1740, pá 19 vetra (f. c. 1721), en

varð að fara þaðan vegna gruuseradar ura peningastuld frá skóla-

bróður sinura, Grírai Bessasyni (síðar presti á Hjaltastað), er

þeir urðu saraferða suður i skóla. Er raikið ura raál þetta í bréfa-

bókum Jóns biskups Árnasonar (Lskjs.). Heíur Brynjólíur þá
verið eystra hjá föður sinura, er bjó á Nesi í Norðfirði. Hvar eða

hvenær Brynjólfur lögsagnari heíur andazt er mér ekki kunnugt,

en hann var á lífi 1793 og var þá aökoraandi í Vestra.eyjura, en

hefur þá liklega átt heiraa austur i Múlas^'slum. Var nefndur

))Eyja-Brynki«. Hann var ókvæntur og bl. Sumstaðar er talið að

Brynjólfur lögsagnari hafi verið skilgetinn son Brynjólfs lögréttu-

manns Gislasonar, og mun það réttara, og séra Árni prófastur

Porsteinsson i Kirkjubæ (f 1829) ritar í ættartölubroti Austfirðinga

(í minni eign), að laundóttir Brynjólfs og Guðrúnar Aradóttur

hafi heitið Guðriður, og það ber fleirum saman um, svo að það
má telja vist, að Brj'njólfur lögsagnari hafi ekki verið son henn-

ar, því að ekki er kunnugt, að Guðrún hafi átt tvö launbörn

með Brynjólfi Gislasyni.

í Æfisögu Jóns prófasts Steingrímssonar (Rvík 1913, bls. 52—59)

er getið um stjúpföður Brynjólfs lögsagnara, Bótólf Porvaldsson,

er síðast hafi búið á Ytri-Sólheiraum i Mýrdal og drukknað á

ferö út í Vestmannaeyjar. Sannar þetta raeðal annars Ijóslega,
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Lýður Guðmundsson.
Sjá um hann við Skaptafellssýslu vesturhluta. Hon-

um var veitt þessi sýsla 29^) april 1755, en var þá settur

sýslumaður í Skaptafellssýslu, sótti um hana og fékk sér

hana veitta 1756, kom því ei til embættisverka 1 Vest-

mannaeyjum, en hélt Skaptárþing til 1801.

Halldór Jakobsson.

Fadir: Jakob Eiríksson, nafnfrægur bóndi við Búðir

í Snæfellsnessýslu (sjá þar). Hann var læknir

góður og margt vel um hann, skólalærður,

deyði 1767. Eiríkur faðir hans lögréttumaður

við Búðir var son Steindórs og Soífíu Jakobs-

dóttur sýslumanns í Snæfellsnessýslu (sjá þar).

Móðir: Guðrún Jónsdóttir prests á Staðastað Jóns-

sonar.

Kona: Astríður Bjarnadóttir sj'slumanns á Þingeyrum

Halldórssonar. Hafði Astríður áður átt barn

með Erlendi, sigldum stúdent, fengu þau ekki

að ektast, því munur mikill þótti auðæfa, þar

hann var snauður. Vildn samarfar hennar

síðar gera hana arflausa fyrir þá barneign.

Urðu þar um miklar deilur, sem hér er of-

langt frá að skýra.

Dóttir: Guðrún átti séra Einar Thorlacius á Grenjað-

arstað; voru þau saman stuttan tíma, þar til

hann dejði, og hún skömmu þar eptir, bæði

barnlaus.

Halldór var skólalærður, fór utan og var þar við lær-

dómsiðkanir um hríð, kom út og var settur sýslumaður í

Strandasýslu 1757 eptir Einar sýslumann. En téð ár (5.

april 1757) fékk hann veitingu fyrir Vestmannaeyjasýslu,

en fór ekki þangað, heldur sótti um Strandasýslu, og fékk

aö Brynjólfur hefur ekki verið son Guðrúnar Aradóttur, hvort

sem liann hefur veriö hjónabandsbarn Brynjólfs Gislasonar

eða ekki.

1) Réttara mun: 25, april.
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hana 1758 sér veitta. Mælt var hann hefði engin heilla-

þúfa verið formanns síns, Einars sýslumanns.

1764 var honum vikið frá embætti út af fangahaldi

Eyvindar útileguþjófs og hans konu Höllu og Halldórs Ás-

grímssonar, sem öU struku frá honum, komst þó aptur til

valda seinna eptir æðri dómum 1765.

1778 var Halldór af rentukammerinu sektaður um 50

rd. fyrir illa meðhöndlun á skipi og góssi, sem strandaði

við Dranga 1775, og var þar um stapp nokkur ár. 1788

var hann frá embætti settur af Ólafi siðar stiptamtmanni

Stefánssyni fyrir órélega meðíerð á góssi við ströndun

Höfðaskips 1787 við Engines á Ströndum, og frá embætti

dæmdur 1790 eptir mikið málavastur. Hann skaut máli

sínu til hæstaréttar og fór utan, meintu menn hann mundi

nokkuð ávinna, en vegna hans drykkjuskapar og aðgerða-

leysis, kom málið ekki fyrir hæstarétt, lenti svo við yfir-

réttardóminn, að hann komst ei til sýslunnar, en fór til

íslands óríkur af lausafé.

Um þessar mundir missti hann konu sína Ástríði,

hafði jafnan verið óástúðlegt í samlífi þeirra á miUum.

Halldór uppihélt sér þar eptir um hríð hjá frú Por-

björgu Bjarnadóttur í Víðidalstungu og þar eptir hjá Birni

sekreter Stephensen og testamenteraði eldra syni hans Kol-

beinsstaðaeignir sínar. Loks deyði hann 1810.

Halldór var hár maður vexti, 1 grennra lagi, karl-

mannlegur, og heldur ófríður í andliti, ekki góðmannleg-

ur, fróður i mörgu og ekki illa að sér, þá hann þess gætti.

Drykkjumaður var hann mikill og skemmdi þar með mjög

fyrir sjálfum sér (ritgerðir hans sjá við Strandasýslu).

Lengst af meðan Halldór hélt Strandasj'slu bjó hann á

Felli í Kollafirði og átti opt í erfiðu málastappi^).

Sigurður Sigurðsson,

Faðir: Sigurður prestur í Flatey 45 ár, son Sigurðar

lögsagnara í Barðastrandarsj'slu (sjá þar).

1) Sjá um Halldór sýslumann enníremur II, 394. í Lbs.

519 4to. er brot af æfisögu hans, en vantar aptan af. Er hann

þar talinn fæddur 2. júli 1734, og er fæöingardags hans hvergi

getiö nema þar.
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Móðir: Guðrún Tómasdóttir Jónssonar Finnssonar í

Flatey.

Kona: Ásta Sigurðardóttir prests í Holti 1 Önundar-

firði^) Sigurðssonar prests sama staðar Jóns-

sonar prests í Vatnsfirði Arasonar sýslumanns

Magnússonar sj^slumanns.

Börn: A. Tómas prestur 1 Garpsdal átti Guðrúnu

dóttur Sigurðar prests á Ökrum Jónssonar

prests í Hítarnesi Högnasonar, börn:

1. Sigurður stúdent, prestur lengst í Grímsey.

2. Tómas drukknaði.

3. Guðný átti launbarn, giptist svo Jóni

Laxdæling.

B. Guðrún átti Ólaf frá Hamraendum Bene-

diktsson, bl.

C. Eiín, og 10 önnur, dóu bl.

Sigurður fæddur 1723, lærði skólalærdóm, fór svo

utan, var þar og við lærdóm. En 1758 fékk hann veiting

fyrir Vestmannaeyjas}^slu. 1760, þá Erlendur sýslumaður

var frá settur, var Sigurður settur sýslumaður í ísafjarð-

arsýslu og hélt þar lögsögu til 1768, þá hann veik aptur

til Vestmannaeyja, og hélt þá sj'slu til þess honum var

veitt Borgarfjarðarsj'sla 1786.

Ekki þótti Sigurði sjslumanni Borgarfjarðarsýsla arð-

söm eða vandalítið þar að vera yfirvald, frásagði sér því

sýsluna 1792, en fékk lausn frá henni í náð 1794. Sig-

urður brá til utanferðar og deyði í Kaupmannahöfn 1797.

Er mælt hann hafi þá verið þar snauður af fé og þrot-

inn að heilsu. Opt átti hann örðugt með embættisverk í

Borgarfjarðarsýslu. Hann var maður óríkur, og sumir

sýslubúar gerðu honum lágt undir höfði. Af því að hann
var dimmleitur gáfu þeir honum afheyris auknefni, skiiggi.

Hann fór alls utan 6 sinnum og átti 13 börn, en Vestmanna-

eyjasýslumannalaun voru fyrst, þá hann fékk þar s^^slu

frá 10 til 20 rd. (seinna varð það 90 rd,). Sigurður var

74 ára, þá hann lézt^).

1) Séra Siguröur 1 Holti faöir Ástu andaðist 22. desember
1760 (en ekki 21. jan. 1761, eins og segir III, 510).

2) Frásögn Boga um Sigurð sýslumann hér er svo að segja
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Þorlákur Guðmundsson.
Faðir: Guðmundur Vernharðsson prestur í Selárdal.

Móðir: Margrét Arngrímsdóttir Jónssonar Arngríms-

sonar.

Kona: Guðrún Tómasdóttir Jónssonar bónda á Sel-

látrum.

Börn: A. Jón prestur á Bægisá, nafnfrægt skáld, átti

Margréti Bogadóttur frá Hrappsey, börn:

1. Guðrún átti laundóttur, sem hét Kristín^),

gipt Jóhannesi bónda í Fagurey Guð-

mundssyni.

Þar eptir giptist Guðrún séra Eyjólíi í

Saurbæjarþingum, syni séra Gísla á

Breiðabólsstað Ólafssonar biskups, börn:

a. Gísli').

b. Jón«).

c. Þorkell*).

d. Bogi^).

e. Kristjana Margrét gipt Magnúsi Niku-

lássyni bóndamanni.

orörétt, eins og hún er viö Borgarfjarðarsýslu III, 510 etc. Að
öðru leyti vísast hér til hinna ítarlegu athugasemda og viðauka

um Sigurð sýslumann III, 510—516.

1) Hún var Kristjánsdóttir. Son Jóhannesar og hennar var

Guömundur snikkari í Reykjavik, er átti Guðnýju Jónsdóttur,

systur Einars snikkara.

2) Gisli átti Rósu Björnsdóttur i Hjarðarholti Guðmunds-
sonar, og var son þeirra Eyjólfur, faðir Bjarna Ijósmyndara (Chr.

B. Eyjólfssonar).

3) Jón prestur í Dýrafirði (f 1869) átti Sigriði (ekki Guð-
rúnu, sbr. II, 105) Oddsdóttur frá Atlastöðum í Fljóti (Aðalvík)

Jónssonar s. st. Porkelssonar Porkelssonar, og voru börn þeirra:

Porkell, Hjálmlýr, Verónika, er átti Olaf Sakaríasson (móðir

Rögnvalds húsgerðarmeistara), Björn, Oddfríður og Porbjörg,

gipt Ólafi gullsmið í Rvik Sveinssyni ísleifssonar gamla í Skóg-

um Jónssonar, þ. b.: Georg cand. polit., Ásta, Bogi, Efemía,

Porkell.

4) Porkell prestur á Staðastað (f 1891) átti Ragiiheiði Páls-

dóttur prófasts i Hörgsdal. Börn þeirra talin bls. 179.

5) Bogi dó bl.
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f. Ágústína Jóhanna^).

(Mælt var, að séra Jón hefði átt nokkur

launbörn)^).

B. Páll prestur á Þingvöllum átti Sigríði Stef-

ánsdóttur^), þ. b.:

1. Björn prestur á Þingvöllum átti Þórunni

Björnsdóttur prests í Hítardal Benedikts-

sonar, þ. b.:

a. Björn*).

b. Árni^).

c. Solveig^).

2. Stefán bóndi í Oddgeirshólum átti Guð-

ríði dóttur Magnúsar lögmanns Olafs-

sonar á Meðalfelli, þ. b.:

a. Steindór skólapiltur, drukknaði á

Skerjafirði.

1) Ágústina átti Einar Hallgrimsson og börn.

2) Launbörn hans með Jórunni Brynjólfsdóttur frá Fagra-

dal, er hann missti prestinn fyrir, hétu Jón og Benóni, dóu ungir.

Siðarvoru séra Jóni eignuö börn ráðskonu hans, Helgu Magnús-

dóttur, (systur Jóns á Kirkjubæjarklaustri), þótt þau væru kennd
öðrum, Sigurði nokkrum Hálfdanarsyni. Meðal þeirra barna

voru Jón prestur (Sigurðsson) i Kálfholti ())BægisárkáIfur«) f
1863 og Margrét móðir séra Jóns Norðmanns á Barði i Fljótum

(t 1877).

3) Hún var dóttir séra Stefáns Högnasonar á Breiðabóls-

stað i Fljótshlíð.

4) Björn í Heiðarbæ og viðar átti Guðrúnu Gisladóttur á

Villingavatni Gislasonar og Þjóðbjargar Guðnadóttur i Reykja-

koti Jónssonar Eysteinssonar. Eitt barna þeirra: Gísli bóndi i

Miðdal i Mosfellssveit.

5) Árni bjó á Fellsenda, Brautarholti og Hvammkoti, varð

svo Iðgregluþjónn i Rvik, fór siðast vestur á ísaíjörð, átti Sal-

vöru Kristjánsdóttur frá Skógarkoti Magnússonar Marteinssonar

Þorlákssonar. Son þeirra er Björn gullsmiður í Rvik.

6) Solveig átti Bjðrn hreppstjóra Eyvindsson á Vatnshorni

í Skorradal, bróður Hjörts hreppstjóra i Austurhlið og mörg
börn. Meðal þeirra eru Björn dbrm. i Grafarholti og Bjarni

bóndi á Vatnshorni.
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b. [Sigríður] kona Jóhanns prófasts

Briems í Hruna^).

3. Rannveig.

4. Guðrún átti Odd Kortsson Þorvarðs-

sonar^).

5. Guðfinna álti Halldór Steinason á Valda-

stöðum og börn^).

C. Hólmfriður fyrri kona séra Steindórs Jóns-

sonar í Hvammi í Norðurárdal; börn:

1. Rannveig átti Gest Sæmundsson; börn:

a. Steindór.

b. Benedikt.

c. Þorlákur.

d. Gestur.

2. Guðríður átti Jón Halldórsson á Stóra-

fjalli Þorsteinssonar; börn:

a. Guðmundur.

b. Ólafur.

c. Steindór.

d. Þorsteinn.

e. Jón.

f. Jóhanna.

g. Sigríður.

h. Ingibjörg o. fl.

3. Ingibjörg seinni kona Eyjólfs Erlends-

sonar; þ. b.:

a. Astriður.

b. Solveig.

1) Sbr. I, 288.

2) S. m. Guðrúnar var Jón Erlendsson i Meðalfellskoti,

þau bl.

3) Börn Halldórs og Guðfinnu voru Steini á Valdastöðum,

Guðríður og Anna.

Enn voru börn séra Páls á Þingvöllum og Sigriðar: Einar

prestur á Reynivðllum, er átti Ragnhildi Magnúsdóttur lögmanns

Ólafssonar (sbr. III, 167), Halldór og Hólmfriður, er önduðust

ung, en hafi þau átt dóttur, er Rannveig hét, hefur hún dáid

ungbarn.
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c. Valgerður o. fl.^).

D. Þorbjörg átti Jón bónda Ólafsson á Hey-

læk í Fljótshlíð og börn^).

E. Rannveig^) átti Þórð Nikulásson; þeirra son:

1. Jón átti Valgerði^).

Eptir afstaðinn skólalærdóm gerðist Þorlákur kapel-

lán hjá föður sínum 1735, en fékk veiting fyrir Selárdal,

þá faðir hans dó 1738. Séra Jón Teitsson, seinna Hóla-

1) Barna séra Steindórs i Hvammi og Hólmfriðar er áður

getið nánar III, 136—137.

2) Meðal barna Jóns og Porbjargar var:

a. Tómas í Teigi, er átti Guðbjörgu Nikulásdóttur Eyvinds-

sonar, þ, b.:

aa. Tómas á Hrútafelli átti Vilborgu Brynjólfsdóttur, systur

Guðmundar á Keldum, og börn.

bb. Guðmundur i Teigi átti Hallberu Magnúsdóttur og mörg
börn, Magnús i Teigi, Tómas í Flankastaðagerði o. fl.

cc. Jón eldri á Skála átti Önnu Jónsdóttur. Synir þeirra:

Tómas á Arnarhóli, Jóhann i Krosshjáleigu og Árni.

dd. Jón yngri á Heylæk, tvíkvæntur.

ee. Valgerður átti Olaf Olafsson smið í Teigi og börn.

ff. Þorbjörg átti Hafliða í Lónakoti, bl.

Hórson Tómasar Jónssonar í Teigi var:

gg. Jón bjó i Finnshúsum, átti Guðnýju Árnadóttur frá Duf-

þekju Egilssonar prests Eldjárnssonar, synir þeirra: Árni

á Núpi, Samúel og Jóhann á Valstrýtu, er átti Guðrúnu
Stefánsdóttur prests Hanssonar.

3) Rannveig var ekki dóttir Porláks og Guðrúnar, heldur

dóttir hans og s. k. hans Þóru Jónsdóttur, er síðar átti Jón á

Sámsstöðum Björnsson Nikulássonar (sbr. bls. 396). Var Rann-

veig fædd i Hrepphólasókn i Ytrihrepp eptir lát föður síns, skirð

25. febrúar 1774 (sbr. prestþjónustubók frá Hrepphólum i Lskjs.).

Sést af því, að Porlákur hefur ekki andazt fyr en 1773 að minnsta

kosti, þótt dánarár hans sé víðast talið 1772. Þórður maður
Rannveigar var sonarson Eyvinds Jónssonar klausturhaldara og

bjuggu þau í Svinhaga.

4) Jón bjó i Svinhaga. Valgerður kona hans var dóttir Árna
á Galtalæk Finnbogasonar á Reynifelli Þorgilssonar s. st. Þor-

gilssonar á Efrahvoli Jónssouar s. st. Porgilssonar. Börn Jóns

og hennar voru: Þórður á Leirubakka faðir Jóns kaupmanns í

Rvík (t 1911) og bræðra hans, Brynjólfur i Árbæ, Árni í Ósgrðf,

Vernharður á Grjótlæk, Páil í Svínhaga, Vigfús á Heylæk og

Helga, er átti Finnboga Árnason á Suður-Reykjum.
36
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biskup, varð prestur í Otrardal 1740 og prófastur í Barða-

strandarsýslu 1743. Var meining, að séra Jón hefði mikinn

hug til að fá Selárdal, ef losnaði, og hann væri til þess

brauðs næstur, sem prófastur i sýslunni. Séra Þorlákur

og séra Jón voru hvor annars prestur. Orð fór af, að

séra Porlákur væri kvennamaður og mikill drykkjumaður.

1748 bar svo til, að séra Þorlákur reið til Otrardals

og skyldi embætta þar og taka við séra Jóni. Var séra

Þorláki vel veitt og látið vera hjá honum nóg brennivín

um morguninn, áður embætta skyldi, af hverju séra Þor-

lákur gerði sér golt um of. Við sakramentis útdeilingu

förlaðist séra Þorláki (aðrir segja í messunni) venjuleg og

regluleg þjónustugerð. Tilkynti prófastur þetta biskupi,

sem lét rannsaka málið. Séra Þorlákur fannst sakfallinn,

og var hann dæmdur frá prestsembætti 1749. Yfirvöldin

heyrðu orðasveim um tálsnörur þær, sem séra Jón hafði

lagt fyrir séra Þorlák, og voru því ei honum svo meðmælt
að fá Selárdal, sem annars mundi; hlaut því séra Eggert

(Ormsson) Selárdal. Þó var Jóni prófasti sem góðum
presti veittur Gaulverjabær 1755.

1754 var Erlendur ísafjarðar sýslumaður frá settur

embætti og þar settur Ólafur sj^slumaður Árnason; en þar

hann deyði sama ár, var þar settur Þorlákur exprestur,

því að hann var þekktur að dugnaði og skynsemd 1 fleiru

en guðfræði. Var hann því þar s\'slumaður til þess Er-

lendur hafði unnið mál sín 1756.

1759 gerðist Þorlákur klausturhaldari á Þykkvabæ„

hverju hann hélt um hríð. 1760 var hann settur sýslu-

maður í Vestmannaeyjum (því Sigurður Sigurðsson, sem

hélt þá sýslu, var settur sj^slumaður í ísafirði í Erlends

málum). Vegna örðugleika sleppti Þorlákur þeirri sýslu

um 1766, en Einar Jónsson tók þar þá sýsluvöld.

1771 var Þorlákur enn settur sýslumaður í Árnesþingi

eptir Brynjólf, en lítil eða engin embættisverk gerði hann

þar, þvi hann var þá mjög hniginn að aldri og deyði 1772.

Þorlákur var skarpur maður og vel að sér ger, en

kvenna- og drykkjumaður ætíð haldinn^).

1) Porlákur bjó um hriö 1 Múlakoti í Fljótshlið, en siðast
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Einar Jónsson.

Fadir: Jón yngri á Hnappavöllum son Einars, er mein-

ast að vera 1 föðurætt (máske föðurbróðir Ei-

ríks á Hólmi föður Jóns konferenzráðs). Var
hans íaðir Jón Sigmundsson frá Hnappavöll-

um Jónssonar á Hofi Sigmundssonar Orms-
sonar, sem kominn var frá Ormi lögmanni, er

lifði á 14. öld^).

(Systkin Einars rektors voru:

1. Halldór á Hnappavöllum.

i Hrepphólum og þar mun hann hafa andazt 1773 (sbr. hér áð-

ur), og hefur þá veriö rúmlega sextugur (f. c. 1711), Hann sótti

um Árnessýslu 1771 eöa þá um eptirlaun, en þótti ofgamall og
ekki fær um aö hafa ábyrgö sýslu á hendi, þótt hann í viölög-

um væri settur lögsagnari og færust þau störf vel úr hendi.

Hann kvongaöist fám árum fyrir andlát sitt s. k. sinni Póru
Jónsdóttur, vinnustúlku af almúgafólki.

í Lbs. 968 4to (prestatali séra Vigfúsar á Snæfoksstöðum) er

beinlínis sagt, að Porlákur hafi andazt i Hrepphólum 1772 um
veturinn á útmánuðum. En það ártal hlýtur að vera rangt.

1) Hér er eflaust ált við Orm lögmann Snorrason á Skarði,

en engar líkur eru fyrir því, að ætt þessi, sem kennd er við

Skaptafell i Öræfum, sé frá honum komin. Eru missagnir mikl-

ar um ættina i ættatölubókum, en réttast hygg eg hana rakta af

Sigurði Magnússyni i Holtum í Hornafirði (sbr. ísl. Artíðaskrár

bls. 254—256). Jón Sigmundsson, langafi Einars skólameistara, bjó

i Skaptafelli og mun Sigmundur faðir hans hafa verið Jónsson
Eirikssonar Jónssonar Tómassonar og bjuggu allir þeir langfeðg-

ar eða flestir þeirra i Skaptafelli. Afkomendur Jóns Sigmunds-
sonar í Skaptafelli, er var uppi á fyrri hluta 17. aldar, eru taldir

af Sigurði í Hollum í hdr, 615 8vo i Lbs , en því miður vantar

í þá ættartölu, Væri oflangt að rekja hér þessar Skaptafells- og
Hnappavallaættir, sem eru margtvinnaðar saman. Pess skal að
eins getið, aö 3 voru synir Jóns Sigmundssonar í Skaptafelli: 1.

Einar í Skaptafelli faðir Jóns s. st. fðður Einars smiðs hins mikla,

er þar bjó lengi, föður Jóns fðður Bjarna, og bjuggu þeir allir

mann fram af manni í Skaptafelli fram á næstliðna öld. 2. Jón
á Svinafelli faðir Sveins s. st. föður Ásmundar s. st, og Sigurðar

prests í Heydölum, sem Heydalaætt er frá komin, 3, Einar á

HnappavöUum faðir Jóns yngra föður Einars skólameistara.

Sumir ætla, að Sigmundur ))ungi(( á Hnappavöllum hafi og verid

son Jóns Sigmundssonar í Skaptafelli. Pað er sarat óvíst.

36*



556

2. Einar í Öræfum.

3. Ólöf. 4. Sigmundur. 5. Sigmundur annar

í Feili. 6. Jón á Hnappavöllum. 7. Stein-

unn. 8. Þóra. 9. Einar á Melraklíanesi.

10. Agnes. 11. Margrét. 12. Eiríkur^).

Móðir: Ólöf Jónsdóttir á Núpstað Jónssonar.

Kona: Kristin Einarsdóttir lögréttumanns á Suður-

reykjum ísleifssonar og Kristinar Bjarnadóttur

í Vetleifsholti Gíslasonar. Faðir Einars var

ísleifur á Reykjum í Mosfellssveit Þórðarson

Erlendssonar Þorvarðssonar á Suðurreykjum.

En kona ísleifs var Anna dóttir Markúsar sýslu-

manns Snæbjörnssonar.

Börn: A. Gísli prestur í Selárdal átti Ragnheiði eldri

Bogadóttur frá Hrappsey; börn:

1. Einar prestur í Selárdal átti Ragnhildi

Jónsdóttur frá Suðureyri og mörg börn.

2. Árni bóndi á Neðrabæ átti Guðrúnu

Jónsdóttur Gíslasonar og börn.

3. Sigríður átti Þorgrím Jónsson á Felli í

Tálknafirði og börn^).

4. og 5. Kristínar tvær áttu Guðbrand sýslu-

mann (sjá Barðastrandarsýslu).

6. Sigurður^) á Hildi Guðmundsdóttur og

börn:

7. Ragnheiður.

8. Jón og 4 þar að auki dóu ung, bl.:

1) Systkin Einars skólameistara eru hér sum skakkt talin

og otmörg. Systkin hans voru, eptir pvi sera næst veröur kom-

izt: Jón, er bjó i Álptafirði, Sigmundur á FeUi í Hornafirði,

Halldór á Hnappavöllum, Einar yngri á Melrakkanesi, Eiríkur á

Fagurhólsmýri, Agnes, Pórunn kona Stefáns Sigurðssonar á

HnappavöUum, Margrét kona Árna eldra Ásmundssonar írá Svína-

felli og Steinunn kona Jóns Eiríkssonar á Geithellum. Hjá Boga

er þvi 3 ofaukiö (Einari nr. 2, Ólöfu og Sigmundi öðrum), en

€itt rangnefnt: Póra (i stað Pórunn).

2) Son þeirra var Jóhannes dbrm. á Sveinseyri (f 1910) faðir

Ólafs verzlunarstjóra á Patreksfiröi.

3) Sigurður var prestur á Stað i Steingrimsfirði.
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B. Ísleifur etazráð (sjá um hann við Húna-

vatnssýslu).

C. Ólafur stúdent á Kvernái) átti Þóru Guð-
brandsdóttur írá Setbergi; þ. b.:

1. Rannveig.

2. Kristín.

D. Guðnj' átti Ólaf Guðmundsson frá Ásgarði

í Grímsnesi og mörg börn'O.

E. Kristín átti Eirík Sveinsson frá Hraungerði,

hV).

F. Jón giptist ei né átti börn.

G. Kristín önnur átti Hákon rika Oddsson á

Vatnsleysu; þ. b.

:

1. Einar*).

2. Einar annar^).

3. Guðrún^).

4. Aldís.

Einar Jónsson var vel lærður maður, gerðist fyrst

heyrari og síðar skólameistari í Skálholti 1746. Mælt var,

að honum og biskupi hefði eitthvað misfalHð, og með því

Einar var augnveikur, heíði hann geíið sig frá skóla-

1) Ólafur stúdent bjó siöa.st i Húsum hjá Selárdal, en and-

aöist á Sveinseyri 1837,

2) Olafur var bróöurson séra Nikulásar Magnússónar 1 Berií-
firði af svonefndri wMisersættw. Meöal barna Ólafs og Guönýjar
voru: Klængur á Kirkjuferju, Steingrimur á Hlíðarenda í Ölfusi
og Guðmundur 1 Ásgaröi faðir Guðlaugs sýslumanns og bæjar-
fógeta á Akureyri.

3) Kristin var f. k. Eiríks dbrm. í Ási.

4) Einar hattari i Rvik átti Guðrúnu Guðmundsdóttur prests
á Kálfatjörn Böðvarssonar, þ. b.: ísleifur prestur á Stað í Stein-
grimsfirði faðir Karólínu konu Guðmundar prófessors Hannes-
sonar og Rósa Anna Elizabet, er átti Valgarð Ólafsson Breið-
fjörð kaupmann.

5) Einar annar var klæðskeri i Kaupmannahöfn.

6) Guðrún átti Guðmund Guðmundsson á Lágafelli, bróður
Péturs i Engey. Sbr. annars nánar um afkomendur Einars rektors
i Guðfræðingatah mínu bls. 63—66.
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meistaraembætti 1753. Var hann þá settur sýslumaður í

Snæfellsnessýslu til þess Jón Árnason viðtók 1754. Einar

gerðist þá ráðsmaður í Skáltiolti og var það um hrið. Þá
Þorlákur sleppti Vestmannaeyjasýslu var Einar þar settur

1767— 1768, til þess Sigurður viðtók aptur. Einar deyði

1781^). Hann bjó að Ási í Holtum. Var smár vexti, en

skarpur og vel gáfaður.

Jón Eiriksson yngri.

Faðir: Eiríkur bóndi á Skálafelli í Hornafirði, son

Jóns bónda á Skálafelli Jónssonar Sigmunds-

sonar á Hnappavöllum í Öræfum Jónssonar'^).

Móðir: Steinunn Jónsdóttir bónda á Hofi i Öræfum
Vigfússonar. (Steinunn var systir séra Vig-

fúsar á Stað í Stöðvarfirði).

Kona: Þórunn Ólafsdóttir, þau bl. Konungur veitti

þeim leyíi til að gera arfleiðsluskrá 23. febrúar

1795.

Jón var fæddur á Skálafelli 1736^). Fyrir tilstyrk

bróður sins Jóns konferenzráðs lærði hann hér skólalær-

1) Hann andaðist i Áskoti 23. nóvember 1788, 76 ára gam-

all (f. 1712), var útskrifaður úr Skálholtsskóla 1731, tók embætt-

ispróf 1 guðfræði við háskólann 21. marz 1741, skólameistari í

Skálholti 3. júní 1746, settur sýslumaður í Snæfellsness^'slu 1753,

ráðsmaður í Skálholti 1754—1757, en settur sýslumaður í Vest-

mannaeyjum 28. marz 1768, (en ekki 1767), og pjónaði þar til

1769. (Sbr. Guðfræðingatal bls 62).

2) Pannig er framætt pessi rakin í æfiminningu Jóns kon-

ferenzráðs Eirikssonar (liklega eptir Sigurði Magnússyní í Holt-

um), og mun pað sama ættin og ætt Einars skólameistara Jóns-

sonar, enda er beinlínis sagt, að hann og Jón konferenzráð hafi

verið náskyldir, líklega premenningar eða 3. og 4., en eg hef

ekki enn rannsakað pað efni, svo aö ábyggilegt sé.

3) Fæðingarár hans er hér tekið eptir æfisögu Jóns bróður

hans (Kh. 1828 bls. 110). En í innritunarskrá háskólans er hann
talinn á 23. ári 26. júlí 1765, og ætti eptir pví að vera fæddur

1742 eða 1743, en pað mun ekki rétt, og hefur hann verið eldri.

Hann kom í Skálholtsskóla 1755 og var par 2 vetur, en útskrif-

aður var hann úr Frúarskóla i Höfn. Hann las lög, en tók

ekki próf.
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lærdóm, fór svo utan og var þar við lærdóm um hríð.

Þá Jón koni út hafði hann um hríð Flögujarðaumboð í

Skaptártungu^). En 1786, þá Sigurður sýslumaður frá

sagði sér Vestmannaeyjasýslu, fékk Jón sér hana veitta')

og flutti 1 eyjarnar. 1789^) giptist hann Þórunni, en átti

engin börn. Andaðist 8. desember 1795*) úr hkþrá, þá
hann hafði verið 6 ár 1 hjúskap, 9 ár sýslumaður og skorti

einn vetur á sextugt. Hann var treggáfaður, og meina

menn, að Jón bróðir hans hafi ei séð hann færan fyrir

hærra embætti, eða að enginn skyldi þurfa að ðfunda

hann af svo vesalli sýslu.

Jón Þorleifsson.

Faðir: Þorleifur Nikulásson landskrifari (sjá Rangár-

þing).

Móðir: Guðrún Jónsdóttir frá Stóranúpi.

Kona fyrri: Þórunn Ólafsdóttir, ekkja Jóns sýslumanns

Eiríkssonar (sjá áður), þau bl.*).

Kona siðari: Bóel Jónsdóttir prests á Eiðum Brynjólfs-

sonar').

Börn''):

1) Hann haföi petta umboö á árunum 1777—1783.

2) Jón var settur sýslumaöur i eyjunum 9. ágúst 1786, en

fékk veitingu fyrir sýslunni 30. apríl 1788.

3) Hann kvæntist 16. október 1790 (ekki 1789).

4) Hann andaöist 8. desember 1796 (ekki 1795) úr wskyr-

bjúgsveiki(( eptir pví sem segir 1 prestpjónustubók Vestmanna-
ejja (Lskjs.), en líklega hefur pað verið holdsveiki. Hann er pá
talinn 59 ára. Mun hafa verið til heimilis í StakkagerÖi.

5) Pau giptust 6. mai 1798, Pórunn dó í Stakkageröi 24.

febrúar 1802, rúmlega fimmtug aö aldri.

6) Petta er rangt Bóel s. k. Jóns sýslumanns var dóttir

Jens í Amundakoti í Fljótshlíö Sigurössonar Eyjólfssonar spaka
í Eyvindarmúla Guömundssonar, en móöir Jens var Bóel dóttir

Jens Wiums s^^slumanns. Séra Jón Brynjólfsson á Eiöum átti

Ingibjörgu SigurÖardóttur, systur Jens, og hét ein dóttir peirra

Bóel, er átti Bjarna hreppstjóra Jónsson á Fossi á Síöu. Pau
Jón sýslumaöur og Bóel Jensdóttir giptust 20. raaí 1804 og bjuggu

á Oddsstöðum.

7) Börn peirra voru pessi:
"
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Útskrifaður úr skóla^) fór Jón utan til meiri lærdóms-

frama. Utkominn til íslands var hann settur sj'slumaður

í Vestmannaeyjum 1796^) (dáinn 1797) til þess Jón Guð-

mundsson var þar settur 1798— 1801. En veiting fékk

hann fyrir Vestmannaeyjum, þá Jón Guðmundsson tók

Skaptárþing 1801. Jón Þorleifsson var og settur árin 1798

— 1801 sýslumaður i Skaptárþingi, meðan nafni hans var

í Vestmannaeyjum. Jón sj'slumaður Þorleifsson sótti um
lausn frá sýslumannsembættinu 1811. Kongur veitti hon-

um lausnina í náð 19. júní 1812, en þá var Jón látinn,

er bréfið kom^).

1. Guörún f. 17. ágúst 1804, t 24. sept. 1822.

2. Ragnheiöur f. 13. ágúst 1805, f 19. s. m.

3. Pórunn f. 24. ágúst 1806, f 30. s. m.

4. Arnfriöur f. 5, sept. 1807, átti Guðraund Sigurðsson á Odds-

stöðum, er drukknaöi 18, nóv. 1842. Arnfriður dó sem nið-

ursetningur á Búastööum 10. mai 1867.

5. Póröur f. 9. febr. 1809, var snikkari, drukknaði i Vestmanna-

eyjum 11. september 1835, ókv. og bl.

6. Jens f. 23. sept. 1810, f 29. s. m.

7. Ari f. 21. ágúst 1812, f 28. s. m.

8. Porleifur f. 3. des. 1813, dó ungbarn.

Bóel ekkja Jóns sýslumanns bjó langan aldur á Oddsstöðum
eptir mann sinn og andaðist þar 22. febrúar 1855.

1) Hann mun hafa verið fæddur í Tungufelli í Ytrihrepp um
1769, var útskrifaður úr Hólavallarskóla 1790, skrifaður í stúdenta-

tölu við háskólann 4. nóv. 1793, las lög, en tók ekki próf.

2) Eptir lát Jóns sýslumanns Eiríkssonar pjónaði hann Vest-

mannaej'jum sem settur árið 1797, pangað til Jón Guðmundsson.
tók við 1798, en honum var veitt Vestmannaeyjasýsla 30. mai
1798 og var því ekki settur par, eins og Bogi segir. Hann ætti

því að vera í sýslumannaröðinni þar sérstaklega. Jón Guðmunds-
son fékk veitingu fyrir Vestur-Skaptafellssýslu 22. júli 1801 og s.

d. var Jóni Porleifssyni veitt Vestraannaeyjas^'sla.

3) Petta er ekki rétt. Jón fékk lausn frá s^slumannsem-
bættinu 20. júní 1812 með 30 rd. árlegum eptirlaunum, og lifði

nær 3 ár eptir það. Hann drukknaði við Vestraannaeyjar 22.

april 1815, ásamtArnpóri stúdent Guðraundssyni ogfleirura raönn-

um. Hann bjó lengst á hálfum Oddsstöðum.
Hinn 11. september 1812 var Grímur Pálsson stúdent og

yerzlunarstjóri (siðar prestur á Helgafelli, j 1853) settur af
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Jón var ekki fyrirmannlegur í sjón, ekki hálærður

haldinn, en í mörgu allvænn maður.

Vigfús Þórarinsson.

Sjá um hann við Rangárvallasýslu. Þá Jón sýslu-

maður Þorleifsson deyði var Vigfúsi kansellíráði fengin

Vestmannaeyjasýsla árið 1812, og hélt hann henni til síns

dauða 1819, hafði þar þó að nokkru umboðsmann, þá ei

þurfti að gera dómaraverk, og var Bergmann helzt fyrir

sýslumannsverkum, eins eptir dauða Vigfúsar^). Óljóst er

Castenskjöld stiptamtmanni sýslumaður í Vestmannaeyjum, en

hann afsakaði sig frá pvi starfi, og var pá Vigfús sýslumaður
Pórarinsson settur 7. október s. á., og tók hann við pví með
peim skilmálum, að hann mætti taka mann i eyjunum upp á

sína ábyrgð til ýmsra starfa.

25) Lögsagnarar Vigfúsar sýslumanns voru i Vestmannaeyj-

um pessir:

1. Pórður Sigarðsson bónda i Bjálmholti i Holtum Pórðar-

sonar, fæddur í Hallstúni i Holtum um 1774, kvæntist 1798 Sig-

ríði Porbjörnsdóttur frá Brekkum í Hvolhrepp Brandssonar og

bjuggu pau á Giljum i Hvolhrepp. Fluttu síðar út i Vestmanna-

eyjar og bjuggu par í Norðurgarði. Hann varö lögsagnari Vig-

fúsar sýslumanns i eyjunura haustið 1812 og gegndi pví starfi

fram á árið 1816, en 1820 flutti hann úr eyjunum að Vatnshól i

Pykkvabæ. Hann kvæntist aptur í elli sinni (1847) Önnu Péturs-

dóttur Gislasonar ekkju. Pórður komst á niræðisaldur og and-

aðist í Unhól í Pykkvabæ skömmu eptir 1855. Son hans og Sig-

ríðar var Halldór gjörtlari í Reykjavík faðir Dalhoffs gullsmiðs.

En hjábarn Póröar með Geirlaugu Ólafsdóttur var Jón járnsmið-

ur á Náströnd faðir Pórðar, er par bjó síðar.

2. Helgi Olafsson Bergmann, son Olafs Guðmundssonar á

Vindhæli og bróðir Björns Ólsens á Pingeyrum, var verzlunar-

maður i Reykjavík, síðar í Vestmannaeyjura, bjó á Gjábakka.

Hann varð lögsagnari Vigfúsar sýslumanns 1816, en andaðist 27.

ágúst 1818, 46 ára. Hann var kvæntur Björgu Daviösdóttur frá

Hlíðarhúsum Guðmundssonar, og voru bðrn peirra: Davíð verzl-

unarmaður i Rvík og Guðrún.
3. Magnús Ólafsson Bergmann, bróðir Helga, var verzlunar-

stjóri i Vestmannaeyjum og gerðist par Iðgsagnari Vigfúsar sýslu-

manns eptir lát bróður síns 1818, og flutti pá að Gjábakka, en

var áður á verzlunarstaðnum Kornhól. Hann var og lögsagnari

par í eyjunum eptir lát Vigfúsar sýslumanns 1819 og pangaö til

Abel tók við 1821, en 1823 flulti hann alfarinn úr Vestraannaeyj-
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mér þó, hvort hann var reglulega af amtmanni þar til

skipaður til þess Abel sýslumaður við tók.

Jóhann Nicolai Abel,

danskur maður, sem hafði tekið það danska reynslupróf i

lögum^) var settur sýslumaður í Skaptafellssýslu 1820. En
sama árið fékk hann konungsveiting fyrir Vestmannaeyja-

sýslu-). 1835 fór hann utan og fékk á meðan fyrir sinn

um aö Skildinganesi, og bjó þar nokkur ár. Hann fór siðar norður

að Pingeyrum til Björns Ólsens bróöur síns og þaðan sem verzl-

unarmaöur að Hólanesi 1835. Kona hans var Pórunn Teits-

dóttir vefara Sveinssonar og voru börn þeirra: Teitur Bergmann
gullsmiður i Litlabæ á Akranesi, Guðriður, er átti séra Geir Bach-

mann i Miklholti, Guðrún, er átti Einar Gunnlaugsson frá Voga-

tungu, Jón Bergmann í Rvík, Margrét og Björn, er hrapaði í

Vestmannaeyjum.

1) Hann tók pað próf 1815 með 2. einkunn.

2) Hann fékk veitingu fyrir Vestmannaeyjum 5. mai 1821,

og flutti þá til eyjanna. Hann sigldi snöggva ferð 1828 og var

Isak Jcikob Bonnesen sýslumaður í Rangárvallas^'slu þá settur

til að gegna Vestmannaeyjum i fjarveru hans. Aptur sigldi hann
1835 og var þá Carl Hans Ulrich Bolbroe ))batailIonschirurg«,

læknir í Vestmannaeyjum, settur fyrir sýsluna. Hinn 14. mai

1839 fékk Abel sýslumaður lausn frá embætti og sleppti þvi al-

gerlega 1. júlí það ár, sigldi þá til Kaupmannahafnar, en fékk

aptur veitingu fyrir Vestmannaeyjum 18. marz 1840, kom út þá
um voriö og tók aptur við embættinu 26. maí 1840, sigldi alfar-

inn úr eyjunum 1851 og fékk loks algerlega lausn frá embættinu

27. júni 1852. Hann andaðist i Kaupmannahöfn 1862, nálega sjöt-

ugur að aldri, því að hann var fæddur um 1793. Kona hans var

Diderikke (Didi) Claudine, dönsk að ætt og voru bðrn þeirra:

1. Jensine Marie Andrea (f. c. 1821) átti 3. des. 1841 Jes Thom-
sen Christensen þá verzlunarstjóra i Vestmannaeyjum. Pau
fluttu siðar til Hafnar og þaðan aptur til Hafnarljarðar og

hafði Christensen þar lengi verzlun.

2. Jens Christian Thorvald Abel (f. 24. mai 1823) var um tima

kaupmaður í Vestmannaeyjum og kvæntist þar 30. ágústl844

Jóhönnu (f. 2. júní 1821) dóttur Jóns Salómonssonar verzlun-

arstjóra á Reykjarfirði, þ. b.:

a. Jóhann Jes,

b. Diderikke Jensine Augusta.

c. Jóhanna Björg Póra Sigríður.

d. Jónína Ragnheiður Kristín.
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fullmektugan héraðslækni í Vestmannaeyjum, C. H. U.

Bolbroe, (sem fyr var batallionschirurg). Kona hans

Diðrika og börn þeirra eru í Kaupmannahöfn (1840).

Hinn 10. júní 1847 veitti konungur honum kammerráðs
nafnbót. Abel sýslumaður er hár vexti, karlmannlegur

og sagður hið mesta hraustmenni. Sögn er, að hann sé

ekki mikiU lærdómsmaður.

Viðauki.

Adolph Christian Baumann
var settur til að þjóna Vestmannaeyjum, þá er Abel sigldi

1851, og kom þá til eyjanna, en fór þaðan aptur 1853

eptir að hann fékk veitingu fyrir Gullbringusýslu (sbr. bls.

189— 190) og þá fyrst til Kaupmannahafnar,

Andreas August Kohl,

danskur maður, var fæddur í Rönne á Borgundarhólmi

1814, útskrifaður úr skóla þar 1831, tók embættispróf i

lögum 22. apríl 1839 með 2. einkunn í báðum prófum,

varð síðar aðstoðarskrifari í íslenzku stjórnardeildinni, og

fékk veitingu fyrir Vestmannaeyjasýslu 25. apríl 1853.

J. Chr. Abel flutti með konu og börn til Kaupmannahafnar
1860.

3. Hans Schack (f. 19. marz 1825, f 24. s. m.).

4. Caroline Augusta (f. 10. marz 1834) fór með foreldrum sínum
til Hafnar 1851.

ÞórðuF GuOmundsson
(sjá Arness5'slu). Hann var settur sýslumaður 1 Vestmannaeyj-
um 1. júlí 1839 og pjónaði henni til 26. mai 1840, að Abel tók

við henni í annað sinn, Svo fékk hann Gullbringusýslu og síð-

ar Árnessýslu (sjá þar).
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Hann andaðist úr slagi í Vestmannaeyjum 22. janúar 1860^

Var kvæntur í Kaupmannahöfn, en kona hans kom ekki

til eyjanna, og bjó hann með bústj'ru i svo nefndri ))Land-

lyst((. Hann hafði kapteins nafnbót((.

Stefán Helgason Thordersen.

Hann var settur til að þjóna Vestmannaeyjasýslu eptir

lát Kohls sj'slumanns 1860 og gegndi þar sýslumanns-

störfum þangað til Bjarni Magnússon tók við 1861. (Sjá

um hann nánar við Rangárvallasýslu bls. 511— 512).

Faðir:

Móðir

:

Kona.

Börn

:

Bjarni E.^) Magnússon.
Magnús Gunnlaugsson trésmiður í Flatey

(t 1876) (sbr. H, 141).

Þóra (f 10. júni 1860) Guðmundsdóttir Sche-

vings sj'slumanns, síðar ))agents(( í Flatey

Bjarnasonar sýslumanns Einarssonar.

Þau Magnús og Þóra skildu samvistir.

Hildur Solveig (f. 31. ágúst 1835) Bjarnadótlir

amtmanns Thorarensens (sbr. bls. 352).

A. Guðmundur Scheving héraðslæknir á Hólma-^

vík (f. 27. júlí 1861, t 24. jan. 1909) átti

danska konu, Lauru Malvine Jensen, bl.

B. Ásthildur Herdís (f. 22. sept. 1862, f 29.

sept. 1864).

C. Brynjólfur Benedikt bóndi í Þverárdal i

Húnavatnssýslu (f. 8. sept. 1865).

D. Páll Friðrik Vídalín (f. 16. okt. 1873) sýslu-

maður 1 Stykkishólmi, kvæntur Margréti

Árnadóttur óðalsbónda 1 Höfnum á Skaga

Sigurðssonar, og s. k. hans Jóninnu Jóns-

dóttur.

Bjarni sj'slumaður Magnússon var fæddur í Flatey á

Breiðaíirði 1. desember 1831, kom í Reykjavíkurskóla

haustið 1847 og var útskrifaður þaðan 1854 með 1. eink-

1) Hann var skírður Bjarni Einarsson (líklega eptir Bjarna

sýslumanni Einarssyni langafa hans). Svo stendur í prestþjón-

ustubók Flateyjar.
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unn (83 st.), sigldi þá samsumars til Kaupmannahafnar-

háskóla og tók þar próf í heimspeki 1855 með ágætis-

einkunn, en embættispróf 1 lögfræði 5. júní 1860 með 1.

einkunn i hinu teoretiska, en 2. einkunn í hinu praktiska

prófi, kom snöggvast hingað til lands um haustið

s. á. og kvæntist þá. 11. október í Flatey; sigldu þau hjón

þá þegar og voru í Höfn veturinn 1860— 1861. Hann fékk

veitingu íyrÍT Vestmannaeyjasýslu 18. febrúar 1861, og

þjónaði þar sýslumannsembætti 11 ár, fékk Húnavatns-

sýslu 24. júlí 1871 og fluttist þangað 1872. Reisti hann

þar bú á Geitisskarði í Langadal. Hann andaðist snögg-

lega á heimili sínu á uppstigningardag (25. mai) 1876, er

hann var að koma frá kirkju á Holtastöðum. Hann var

vinsælt yfirvald, vel að sér um margt og skyldurækinn í

embætti sinu.

Æfiminning hans er prentuð í Reykjavik 1879.

Porsteinn Jónsson héraðslæknir í Vestmannaeyjum (f.

17. nóv. 1840, t í Rvík 13. ágúst 1908) var settur til að gegna

sýslumannsembælti í Vestm.eyjum stutta hríð, frá því að

Bjarni sýslumaður Magnússon fór þaðan vorið 1872 og þang-

að til Aagaard tók við um sumarið s. á. (1872). Þorsteinn

læknir tók og við sýsluskjölunum af Aagaard, þá er hann

fór alfarinn úr eyjunum til Danmerkur 1891, en með þvi

að Sigurður Briem var settur þar fyrir sýsluna frá 1. mai,

gegndi Þorsteinn læknir ekki sýslumannsstörfum 1 það

sinn nema örstuttan tíma. Hann var kvæntur (1865)

Matthildi Magnúsdóttur frá Fjarðarhorni 1 Helgafellssveit

Þorkelssonar og er eitt barna þeirra Magnús prestur á

Mosfelli i Mosfellssveit.

Michael Marius Ludovico Aagaard,
danskur maður, var fæddur í Odden Mölle við Hjörring

á Jótlandi 30. janúar 1839, útskrifaður úr skóla í Álaborg

1858, tók embættispróf i lögfræði 27. janúar 1868 með 2.

einkunn í báðum prófum, en fékk veitingu fyrir Vest-

mannaeyjasýslu 29. júní 1872. Hann varð birkidómari

og ritari á Fanö í Ripaamti 11. janúar 1891, og andað-

ist í Nordby á Fanö 20. september 1898. Hann var
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kvæntur danskri konu, Agnesi Matthildi Adelaide, þ. b.:

1. Christen Anton Sophus f. 20. júní 1876, var einn vetur

(1890—91) í lærða skólanum, en lauk svo námi ytra.

2. Gunnar f. 7. janúar 1878. 3. Otto Grandjean f. 21. okt.

1880. 4. Kjartan f. 26. sept. 1884. 5. Kristján f. 28. sept.

1887, dó ungbarn.

Sigurður Eggertsson Briem.

Hann var settur sýslumaður í Vestmannaeyjum 26.

apríl 1891 frá 1. maí s. á. og þjónaði sýslunni 3 mánuði
(maí, júni og júlí) þangað til Jón Magnússon tók við (sjá

um Sigurð Briem nánar bls. 249—250).

Jón Magnússon.
Hann var skipaður sj-slumaður í Vestmannaeyjum 3.

júlí 1891 og þjónaði þar 5 ár, þangað til hann tók við

landritaraembættinu, er honum var veitt 28. febrúar 1896.

Sjá nánar um hann bls. 200 hér að framan, þar sem getið

er um bæjarfógeta í Reykjavik.

Magnús Jónsson.

Hann var settur sýslumaður i Vestmannaej'jum 28.

apríl 1896 og fékk veitingu fyrir því embætti 14. ágúst s.

á. Honum var veitt sýslumannsembættið í Gullbringu- og

KjósarsSslu og bæjarfógetaembættið í Hafnarfirði 30. des-

ember 1908, og tók við því embætti í marzmánuði 1909.

Sjá nánar um hann bls. 196— 197 hér að framan.

Björn Þórðarson.

Faðir: Þórður Runólfsson bóndi í Móum á Kjalar-

nesi (sbr. bls. 33).

Móðir: Astríður Jochumsdóttir bónda í Skógum í

Þorskafirði Magnússonar, systir Matthíasar

þjóðskálds og þeirra systkina.

Björn er fæddur í Móum 6. febrúar 1879, kom í skóla

1896 og var útskrifaður 1902 með 1. einkunn (96 st.),

sigldi þá til Hafnarháskóla og tók þar próf í heimspeki

11. júní 1903 með 2. einkunn, en embættispróf í lögum

14. febrúar 1908 með 1. einkunn (166 st.), varð svo yfir-
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réttarmálsfærslumaður í Reykjavík, settur sýslumaður i

Vestmannaeyjum 13. marz 1909, og þjónaði þar fyrst á

eigin ábyrgð til 1. ágúst s. á., en eptir það fyrir hönd

eptirmanns síns, Karls sýslumanns Einarssonar, þangað

til 15. febrúar 1910. Dvaldi síðan i Reykjavík og hafði

auk málfærslustarfa atvinnu á stjórnarráðsskrifstofunni við

og við. Sumarið 1912 var hann settur sýslumaður í

Húnavatnssýslu, er Gísla sj^slumanni ísleifssyni var vikið

frá embætti, og hefur þjónað þeirri sýslu síðan. Hann er

til heimilis á Blönduósi.

Karl Júiíus Einarsson.

Fadir: Einar Hinriksson bóndi á Miðhúsum í Eiða-

þinghá, síðar um hríð veitingamaður á Seyð-

isfirði.

Móðir: Palína Vigfúsdóltir.

Kona: j Elín (f. 26. sept. 1879) dótlir Jónasar Step-

hensens fyrv. póstafgreiðslumanns á Seyðisfirði

Stefánssonar prests á ReynivöIIum (sbr. bls.

76). Þau giptust 1904.

Börn: A. Tómas f. 12. maí 1902, dó 18. s. m.

B. Jónas Karl f. 2. apríl 1907.

C. Einar f. 2. apríl 1907, dó 17. nóv. s. á.

D. Margrét Pálína f. 17. april 1910, dó 26.

júlí 1911.

Karl sýslumaður er fæddur í Miðhúsum í Eiðaþing-

há 18. janúar 1872, kom í skóla haustið 1889 og var þar

5 vetur (1889— 1894), útskrifaður sem utanskólasveinn

vorið 1895 með 2. einkunn (72 st.), sigldi þá til Hafnar-

háskóla og tók þar próf í heimspeki 10. júní 1896 með
1. einkunn, en embættispróf í lögfræði 14. febrúar 1903

með 2. einkunn (87 st.). Hann var settur sýslumaður í

Rangárvallasýslu 25. júlí 1904 frá 1. ágúst s. á., en þjón-

aði þar að eins tvo mánuði (ágúst og september), var

settur 23. seplember s. á. sýslumaður í Skaptafellssj'slu

frá 1. október s. á., og þjónaði henni til vorsins 1905, að

Björgvin sj'slumaður Vigfússon tók við, fékk málfærslu-

leyfi við 3'firréttinn í desember 1906, og var settur aðstoð-

armaður í sljórnarráðinu frá 1. maí 1906, settur í nefnd
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til að rannsaka hag landsbankans 26. apríl 1909 og for-

maður hennar frá 1. okt. s. á., skipaður sýslumaður í

Vestmannaeyjum 3. júni s. á. (1909) frá 1. ágúst, en fékk

hinn setta sýslumann Björn Þórðarson til að þjóna þar

fyrir sig, þangað til 1 miðjum febrúar 1910, að hann tók

til fulls við embættinu. í veikindaforföllum hans hefur

Sigurður Lýðsson cand. jur. yfirréttarmálfærslumaður gegnt

stundum sýslumannsstörfum fyrir hann.



Yl. Skaptafellssýsla.

Hinir gömlu þingstaðir í Skaptárþingi:

1. Holt í Hornafirði.

2. Háfur^) í Öræfum.

3. Kleifar undir Fjalli.

4. Leikvellir^) í Skaptártungu.

5. Dyrhólar í Mýrdal.

Héruð þau, sem mót austri aðskiljast írá Múlasýslu

við Austurhorn — sem er allstór fjallgarður, er gengur frá

jöklinum til sjóar, er kallast Lónsheiði, þar hún er hæst

kallast Heiðarvörp, — en mót vestri, af Jökulsá á Sólheima-

sandi, kallast Skaptafellssýsla. Öndverðlega á 16. öld var

henni skipt í tvö sýslumannsumdæmi og voru þá sj-slu-

takmörkin Skeiðarársandur og héldust þau skipti þangað

til öndverðlega á 19. öld; þó höfðu stöku sýslumenn alla

þessa sjslu fyrr. Á fyrri öldum var s\'sla þessi langt um
betri en nú, því jarðeldar hafa hrifið af henni mjög mikinn

gróða og eyðilagt heil héruð af sandi, hraunum og leðju,

sem enn eru óbyggileg.

Margir merkilegir menn höfðu í þessari sjslu völd og

virðingar á fyrri öldum (hvar um fornsögur og Sturlunga

bera Ijósast vitni). En eptir það landið kom undir Nor-

egskonung, höfðu hirðstjórar þessa sýslu sem önnur

lén^). Fræðibækur skorta til að geta með vissu upp talið

1) Réttara: Hof.

2) Réttara er: LeiÖvöUur (í Meöallandi).

3) Hirdstjóra þessara er opt áður getið í safni þessu, sér-

37
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umboðsmenn hirðstjóra fram undir lok 16. aldar. Þar

tel eg vera nafnkunnasta:

Jón Hallsson og Arnór Pórðarson voru 1342 mjög

ósamþykkir um sýslu milli Þjórsár og Lómagnúps, er

hvorttveggja þóttust halda eiga. Arnór var þá fanginn af

Jóni og fóthöggvinn og íingurhöggvinn. Þorsteinn Gunn-

hyhingur, sem styrkti Jón Hallsson til þess, var htlu þar

eptir veginn^). Hvort Arnór eða Jón kunna hér í Skapt-

árþingi eða Rangárþingi að kallast sýslumaður, læt eg

ósagt, en líklegt sj-nist, að Jón Hallsson hafi náð báðum
þeim sýslum til yfirsóknar, hklega í umboði hirðstjórans

Hoha Þorgrimssonar, en óvist hvað lengi.

Páll Þorvarðsson

á Eiðum meinast kominn af ætt Þorvarðs Þórarinssonar,

sem getið er siðla í Sturlungu og Staða-Arna sögum^).

Kona: Sesselja Þorsteinsdóttir (meinast hirðstjóra Eyj-

ólfssonar, sjá Hegranesþing)^).

Barn: Ingibjörg kona Lopts ríka (sjá Vaðlasýslu)*).

staklega i II. og III. B. og þessu (IV. B.). Sbr. aths. við sýslu-

niannarööina á fyrri tímum i Gullbringu-, Arnes- og Rangárvalla-

sýslum og víöar. Meöal pessara manna, sem víst er um, ad

s5'slu hafi haft i Skaptafellsþingi er Asgrimiir Porsteinsson ridd-

ari (t 1285), sbr. bls. 202—203.

1) Sjá um petta hér áður bls. 379.

2) Paö er eílaust rétt, aö Páll á Eiðum mun hafa veriö kom-
inn af ætt Þorvarðs Pórarinssonar, en með fullri vissu verður

pað ekki rakið saman. Foreldrar Páls hafa verið Porvarður

Pálsson á Eiöum og Ragnhildur Karlsdóttir á Eiðum Arnórsson-

ar. Að Páll hafi verið kominn í beinan karllegg frá Hauk lög-

manni Erlendssyni er mjög vafasamt (sbr. ísl. Fornbr.safn III,

495—496, Ártíðaskrár bls. 136).

3) Það mun ekki rétt, aö Sesselja hafi verið dóttir Porsteins

lögmanns Eyjólfssonar (sbr. I, 300). Hún andaöist 1403, s. á. og
maöur hennar (ísl. annálar bls. 286).

4) I, 158. Systir Ingibjargar var Ragnhildur Pálsdóttir og
er hennar getið í bréfi 12. mai 1417 (Fbrs. IV, 251—252). Hún
hefur átt Hall Olafsson og kemur hann fyrir 1 bréfuni nyrðra á

fyrra hluta 15. aldar. Hann var son Ólafs Porsteinssonar, er

drukknaði 1380 (Annálar), en Ólafur var son Þorsteins lögmanns
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Launson Páls (eða ekki sammæddur) tjáist:

Séra Jón Pálsson á Grenjaðarstað (sbr. Þing-

eyjarþing). Hann dó 1472, mjög gamall, því

hann var fæddur fyrir 1390^).

Páll hefur verið maktarmaður og auðugur og haft

austurhluta Skaptárþings og máske suðurhluta Múlasýslu

um hríð, á að gizka um eða nálægt 1380. En umboð
hirðstjórans Vigfúsar (ívarssonar Hólms) hafði hann 1391,

og eg meina til þess Vigfús sleppti nálægt 1400. Hann
hygg eg lengi hafa haldið Skaptárþing til þess hann deyði

í plágunni 1402 (eða um 1403)^). 1392 átti Páll sýslu-

maður í deilum við Runólf Pálsson, sem mun þá hafa

haldið Múlasýslu og hélt Runólfur peningum fyrir Páli,

þó honum væru þeir tildæmdir^).

Teitur Gunnlaugsson.

Fuður hans meina eg Gunnlaug Magnússon, sem hélt

Þverárþing og var þar höggvinn fyrir vig á

Jóni afbragð 1399 (sjá Þverárþing)*).

Eyjólfssonar og bróöir Solveigar konu Björns Jórsalafara. Son
Halls og Ragnhildar var Porsteinn faðir Sesselju, er átti Einar

Ormsson Loptssonar (Fbrs. V, 608—609), sbr. III, 10—11. Ragn-

hildur hét ein dóttir Einars og hefur hún verið heitin eptir

Ragnhildi Pálsdóttur föðurmóöur Sesselju konu Einars.

1) Séra Jón Maríuskáld (f 1471) var höfuðklerkur og kemur
víða við skjöl. (Sjá um hann I. B, bls. 30—33). Að hann haíi

verið son Páls Porvarðssonar á Eiðum er ekki með öllu áreið-

anlegt (sbr. I, 30 n.m. og Tímarit J. P. III, 49).

2) Hann dó 1403.

3) Deilan milli þeirra Páls og Runólfs var um eríðafé eptir

séra Pál Porsteinsson (f 1391), er liklega hefur verið faðir Run-
ólfs og bróðir Sesselju konu Páls.

4) Faðir Teits hefur ekki verið Gunnlaugur Magnússon,

heldur Gunnlaugur Guðmundsson, er bjó á Uppsölum í Skaga-

firöi (t fyrir 1451, sbr. Fbrs. V, 83) og sýslu hefur haít í Múla-

þingi um hríð (sbr. Tímarit J. P. I, 47). Kona Gunnlaugs, (ef til

vill s. k. hans), var Herdís Porgeirsdóttir, og var dóttir hennar

Solveig Runóifsdóttir, er átti Pórð Porsteinsson, sem fékk Gunn-

laugi til eignar þá jarðarparta, er Solveig átti að erfa eptir Her-

disi móður sína og lágu í Hornafirði. Bréf um það 17. sept.

37'
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Móðiir Sigríði dóttur Björns ríka Brynjólfssonar (veit

þó ekki víst), sjá Rangárþing.

Börn

:

A. Kristín átti Þorleif son Arna Þorleifssonar

Árnasonar; þ. b.: Glaumbæjar-Teitur (sjá

Hegranesþing og Húnavatnssýslu).

B. Gunnlaugur, launson Teits, faðir Guðrúnar,

sem Eiríkur í Asgarði átti (sjá Dalasýslu)^).

Teitur mun hafa orðið valdsmaður eptir 1400 (eg held

í Skaptárþingi) og bjó í Bjarnanesi. Gerðist hann vinur

mikill Þorvarðs Loptssonar. Sveinar Jóns biskups Ger-

rekssonar brúkuðu yíirgang og harðræði, en Teitur vildi

hamla þeim. Meinast, að Þorvarður væri þá staddur

1428 (Fbrs. IV, 361). Gunnlaugur er einn peirra, er rita undir

hyllingarbréf íslendinga hið síðara til Eiriks af Pomraern 30.

júni 1431 á alþingi (Fbrs. IV, 462), og er hann þar talinn á und-

an Teiti Gunnlaugssj'ni. Gunnlaugur keypti jarðirnar Torfastaði

og Skálanes nyrðra i Vopnafirði af Járngerði Ormsdóttur 6. júní

1417 i Krossavik i Vopnafirði (Fbrs. IV, 253—257), en transkript-

arbrcf um pað er einmitt gert i Bjarnanesi 6. mai 1457 af Teiti

lögmanni Gunnlaugssyni o. íl. (Fbrs. V, 150). Sýnir petta eitt

með öðru, auk jarðarparta peirra, er Gunnlaugur á í Hornafirði,

að Teitur hefur einmitt verið son hans, og Jón Sigurðsson gizk-

ar einnig á pað (Safn til s. ísl. II, 82), enda pótt hann segi, að

ekkert sé (með vissu) kunnugt um ætt hans.

1) Sbr. II, 645. Þar er Guðrún talin s. k. Eiríks, en hlýtur

aö vera f. k. hans, hafi hann annars verið tvikvæntur. Pað er

auðvitað nokkuð langt á milii, að kona Eiriks, er var á lifi 1562,

hafi verið sonardóttir Teits ríka, en staðizt getur pað samt,

Teitur i Asgarði hefur eflaust verið son Guðrúnar (sbr. II, 645

n.m.). Gunnlaugur Teitsson er á lifi fram yfir 1500. Son Teits í

Bjarnanesi hefur og verið:

C. Eyjólfur, er kemur við bréf i Bjarnanesi 1457 og

siðar nyrðra, siðast 1476 (sbr. Fbrs. V, 150, 397,

815—816).

Dóttir Teits mun og ennfremur hafa verið:

D. Steinunn, er átti Ólaf Guðmundsson, er var dæmd-
ur i prestadómi 20. ágúst 1490 (Fbrs. VI, 715—716)

fyrir að hafa tekið landskuld af Raufarbergi í

Einholtssókn, er hann taldi eign Steinunnar konu
sinnar, en Sveinn prestur Jónsson i Heydölura

taldi sér hafa verið dæmda jörðina (sbr. Safn

til s. ísl. II, 87).
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eystra. Bar svo til, að biskupssveinar komu að þeim

óvörum og fönguðu þá, höfðu í járnum, létu þá berja

fisk og gera aðra þeim óverðuga vinnu. Þorvarður slapp

um haustið 1432, en Teitur var allan veturinn í járnum.

Þá var haldið gildi mikið i Skálholti, svo allir urðu mjög

ölvaðir. Tveir menn áttu að gæta Teits. Urðu þeir mjög

drukknir og týndu lyklum að fjötrunum. Verkakona

ein fann þá og færði Teiti. Slapp hann við það um nótt-

ina og komst undan austur í Hornafjöð. (Seinna tók hann

konu þessa austur með sér, gaf henni 20 hundraða jörð

og gipti hana ríkum bónda). Magnús hét kæmeistari og

kenningarson biskups. Hann hafði beðið Margrétar

dóttur Vigfúsar Hólms og var honum synjað ráðsins. Fékk

Magnús sér einhleypinga og biskupssveina, fór með hð

það suður að KirkjubóH á Miðjanesi, kom um nótt, lagði

eld í bæjarhúsin. ívar jungherra, bróðir Margrétar, var þar

fyrir, og skutu þeir hann til dauða. En þá bærinn tók

að loga, gat Margrét grafið sig út gegnum ónshúsið, fór

eptir reyk og flýði. Hitti hún fyrir þrevett tryppi og reið

þvi um hríð; komst loks norður að Möðruvöllum til Þor-

varðs. Var þetta alt á einum vetri, sem nú er frá sagt.

Eggjaði hún Þorvarð hefnda og hét þann einn að ekta,

sem hefndi. En með því Þorvarður átti sér í að hefna,

fóru menn og bréf millum Teits og hans. Söfnuðu þeir

sér Hði og mæltu mót með sér á SkáHioItshamri um sum-

arið á Þorláksmessu.

Þá Magnús kæmeistari frétti, að Margrét hefði komizt

úr brennunni að MöðruvöHum og þeir Þorvarður voru

báðir sloppnir, fór hann utan öndvert sumar og forðaði

sér. Þá þeir Teitur og Þorvarður komu með flokka sína

í SkálhoH öHum óvart nóttina fyrir messudaginn, var þar

fyrir mikiH fjöldi að sækja til þeirrar stórhátíðar. Settu

þeir tjöld sín þar utan fyrir; varð ei í fyrstu vart við þá.

En er biskup frá komu þeirra, mæHi hann það mundi
gilda Hf sitt og sinna manna, gekk til kirkju með klerk-

um sínum og sveinum, lét læsa öHum dyrum á kirkjunni

og staðnum. Síðan skrj'ddist biskup og klerkar hans,

hver sínum skrúða, hóf upp messu og tók í hönd sér

kaleik og patínu, helgaði oblátu eina og héH á.
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hugði hann það mundi verða sér að hh'fð. Stóð hann svo

við altarið og kennilýður hans umkring hann. En er

Teitur fór heim með flokk sinn, gáfu Norðlendingar sig

i Ijós og fóru hertygjaðir i samflota til kirkjunnar, báru

þeir stór tré og viðu að kirkjunni, komu þeim svo undir

undirstokkana og undu svo upp kirkjuna, að hún hallað-

ist. 50 þeir öruggustu greiddu þá inngöngu. Var Arni

Dalskeggur Magnússon fyrir þeim og mælti: Nú er mikið

um dýrðir. Síðan gengu þeir snúðugt að altarinu, lögðu

hendur á biskup og drógu hann heldur óþyrmilega utar

eptir kórnum; streittist biskup við og prestarnir loddu á

honum, en það kom fyrir ekki. Þá þeir komu í miðja

framkirkjuna féll niður oblátan. Löfðu þó klerkarnir á

honum fram í stöpulinn, þá slepptu þeir honum og forð-

uðu sér innar í kirkjuna. Er það ekki í sagnir fært, þótt

þeir fengju nokkrar skráveifur. En kirkjupresturinn skreið

þangað sem oblátan lá á gólfinu, tók hana með munn-
inum og bergði henni. Þá biskup kom í stöpulinn var hann

mjög dasaður af stími þessu og bauð smásveini sínum að

sækja sér góðan svaladrykk inn í kjallara sinn. Gerði iiann

það, og kom þegar aptur með silfurskál mikla fulla mjaðar.

Biðu hinir á meðan og gáfu honum tóm til að svala sér

og drekka hana til botns. Hyggja menn þeir hafi þar

fært hann úr biskupsskrúðanum. Síðan fór hann með

þeim til tjalda þeirra og beiddi sér lifs, en fékk ekki.

Sveina hans drápu þeir, hvar sem þeir náðu, eins í kirkj-

unni, skutu þá ofan af skammbitunum með bogum eða

spjótum, og dysjuðu þá, þar sem kallast íragerði. Bisk-

upinn létu þeir 1 sekk, bundu stein við og drekktu honum
í ánni við ferjustaðinn; rak Hk hans seinna upp og var

veglega jarðað í Skálholtskirkju. Eptir þetta stórvirki fór

hver heim til sinna héraða (sjá um Þorvarð við Vaðlasjslu).

Teitur var orðinn sýslumaður áður þetta skeði og

meina eg hann hafi þar eptir haldið sömu sýsluvöldum.

Eptir 1440 gerðist Teitur og svo lögmaður sunnan og

austan og hélt þ\í embætti um hríð. Hans seinasta lög-

sagnarár hefur verið 1454, þó Björn á Skarðsá segi öðru-

vísi. Teitur komst i óvild við Torfa hirðstjóra Arason,

sem setti hann frá völdum 1454, en fékk Ásgeiri Péturs-
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syni þá lögsögn o. s. frv.^). Það sj^nist sem hann hafi

seinna efað, hver kongur íslendinga væri, því Björn hirð-

stjóri Þorleifsson lét 1458 dæma, að Teitur bóndi í Bjarna-

nesi skyldi halda Kristján Danakong fyrir sinn rétta kong.

Svo er sagnafátt á þeirri öld, að ei vita menn með vissu

nær Teitur sýslumaður deyði-). Hann tjáist að hafa verið

höfðingi mikill og orðið aldraður maður.

Óvíst er, hvort Gunnlaugur launson Teits komst til

sýsluvalda í Skaptárþingi eða annarstaðar^).

Oddur Ásmundsson.
Hvort hann hafi verið sonur séra Asmundar Jóns-

sonar á Hallbjarnareyri þori eg ekki að segja*). Kvinna

Odds var Guðlaug dóttir Finnboga gamla í Ási í Keldu-

hverfi; þeirra börn: 1. Ólafur^) faðir Örnólts föður Höllu

á Keldum, sem var fyrri kona Björns Þorleifssonar lög-

1) Að Ásgeir pessi hafi nokkru sinni lögmaður veriö, eins

og Hannes biskup telur (sbr. Safn til s. ísl. II, 83) er mjög óvist,

og raeð vissu kemur hann ekki fyrir i bréfum, sem nú eru kunn,

en líkur eru fyrir, að hann sé sá Ásgeir, sera nefndur er í dórai

um Kross í Landeyjum um 1460 (Fbrs. V, 223—224), og er ekki

ósennileg tilgáta Jósafats Jónassonar Fbrs. V, 838, að hann hafi

veriö son Péturs (i Kálfholti: Fbrs. IV, 584) Porsteinssonar Styrk-

árssonar, er gæti verið Styrkár í Nesi Gissurarson Hafurbjarn-

arsonar Styrkárssonar.

2) Hans er getið síðast í bréfi 19. desember 1467, er Her-

mundur Árnason selur honum jörðina Pórólfsdal i Lóni (Fbrs.

V, 510—511). Skörarau síðar, eöa ura 1470, hefur hann líklega

andazt og verið pá gamall raaður, að líkindum á áttræðisaldri,

kemur fyrst við bréf 1431 (Fbrs. IV, 462), og hefur eflaust verið

kominn yfir prítugt, er hann var i atförinni við Jón biskup Ger-

reksson. Keraur Teitur opt við bréf og gerninga á árunum 1431

—1467 (sbr. Fbrs. IV. og V. bindi). Sjá nánar um hann í Lög-

raannatali Jóns Sigurðssonar Safn til s. ísl. II, 81—83, 85—87.

3) Að Gunnlaugur hafi nokkursstaðar sýsluvöld haft er engin

heimild fyrir.

4) Það nær engri átt. Framætt Odds lögraanns er ókunn.

5) Ólafs Oddssonar er getið við bréf i Fellsmúla á Landi 13.

september 1500 (Fbrs. VII, 513—514) og í alpingisdómi 1501 (Fbrs.

VII, 575), pvi að pað mun eflaust einn og sami maður og Ólafur
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manns Pálssonar á Skarði. 2. Helgi lögmaður Oddsson
á Stóruvöllum^).

son Odds lögmanns. Hans er og getiö í dómi 1504 (Fbrs. VII,

689), i alþingisdómi 1508 (s. st. VIII, 224) og Lambeyjardómi 3.

sept. 1513 (s. st. 466).

1) Helgi hefur veriö lögmaður sunnan og austan 1495—1498

(sbr. Safn II, 95-96). Hann er dáinn fyrir 10. okt. 1525 (Fbrs.

IX, 281—282), sbr. ennfremur dóm Ögmundar biskups í Skálholti

6. október 1529 um erfö eptir hann (Fbrs. IX, 500—502). Synir

Helga lögmanns hafa veriö:

a. Jón átti Iðunni (sbr. Fbrs. IX, 501).

b. EgiII, nefndur i bréíi gerðu á Ej'strum Völlum 9. febr. 1497

(Fbrs. VII, 333). Son hans með Póru Eiriksdóttur:

aa. Eirikur, er fékk dæmdan arfahluta i Stóruvöllum móts
við börn Jóns Helgasonar, svo framarlega, sem 'Póra

móðir hans fengi tvær skilvísar konur til að sanna fram-

burð sinn um, að Egill Helgason væri faöir hans (Fbrs.

IX, .501).

Enn voru synir Odds lögmanns Asmundssonar:
3. Örnólfur. Hann er einn dómsmanna í Kirkjulækjardómi Er-

lends sýslumanns Erlendssonar 23. október 1475, ásamt Oddi
fðður sínum og Helga bróöur sinum og 30. okt. s. á. í Fifl-

holtsdórai Erlends sýslumanns (Fbrs. V, 802—806). Pvi næst
er hann ásamt Oddi föður sinum einn dómsmanna í dómi
Porsteins lögsagnara Pálssonar i Skarði á Landi 25. júní 1476

um Pjórsártungur (Fbrs. VI, 79). Eptir pað er hans ekki getið

og mun hann ekki hafa oröið gamall maður. Nafn hans
mun hafa borið bróðursonur hans Örnólfur Ólafsson.

4. Jón. Hann er fyrstur votta að próventusampykki Halldóru

Gunnarsdóttur i bréfi gerðu á Eystrum VöIIum á Landi 9.

febrúar 1497 (Fbrs. VII, 333-334). Hann mun og vera sá Jón
Oddsson, er vóg Árna Hallkelsson Porsteinssonar (sbr. bréf

27. april 1493 og 6. ágúst 1496, Fbrs. VII, 172, 305). [Sá Árni

mun hafa verið föðurfaðir séra Stefáns Hallkelssonar i Laug-
ardælum (um 1540), sem Hallkelsætt er frá komin]. Jóns er

getið i Lambeyjardómi 3. sept. 1513 (Fbrs. VIII, 466—467).

Hann er dáinn fyrir 1529 (sbr. Fbrs. IX, 501).

5. Einar á Sturlureykjum i Reykholtsdal hefur eflaust verið son
Odds lögmanns Asmundssonar. Son hans var Lýtingur faðir

Ásmundar föður Pormóðs í Bræðratungu. Einar var smið-

ur góöur, sem peir niðjar hans fleiri, og eptir honum munu
Sturlureykir hafa verið kallaðir Gullsmiðsreykir, og voru peir

lengi í ætt niðja hans. (Sjá um Einar Oddsson hér áður bls.
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Oddur var mikilmenni og meinast hafa um hríð haft

sjsluvöld í Þingeyjarþingi nálægt 1440. Pó er það ei

fullvíst, því ei hef eg séð dóma hans þar sem sýslu-

manns^).

Teitur Gunnlaugsson í Bjarnanesi hafði fengið lög-

sögn eptir Helga lögmann Ólafsson^). Hann þótti stór-

gerður og héraðsrikur; varð hann því óvinsæll. Toríi Ara-

son var þá hirðstjóri yfir íslandi (máske 1448 til 1457)

og kom sundurþykki milli Teits og Torfa. Bað þá
Oddur Torfa hirðstjóra að útvega sér hjá kongi lögmanns-

embættið, fyrir hverju Teitur hafði máske ekki kongsveit-

ing, heldur sem gamall valdamaður var þar til valinn. í

utanferð sinni gerði Torfi það; fékk því Oddur kongs

Kristjáns veiting fyrir lögsögn útgefna 1455*^), en tók við

260—261). Hvort son Odds lögmanns er sá Hugi Oddsson,
er kemur viö bréf i Skaröi á Landi 1459 og 1465 (Fbrs. V,

201, 455) skal eg ósagt látiö, en ekki er þaö ósennilegt.

1) Oddur var oröinn fulltíöa maöur 1427 og hefur þá verið

sveinn Lopts rika Guttormssonar (sbr. Fbrs. IV, 682 1 vitnisburöi

á Sveinsstööum 6. maí 1446). Aö hann haíi nokkru sinni haft

sýslu i Þingej'jarþingi mun tæpast rétt, þótt Bogi telji þaö senni-

legt (sbr. I. B. bls. 11—13).

2) Á að vera: Guðnason.

3) Jón Sigurösson hyggur (Safn til s. ísl. H, 86—87, 89), að

Oddur haíi verið lögmaður sunnan og austan frá þvi 1451 og

stöðugt til 1479, en eg hj^gg réttara, að hann haíi ekki tekið við

lögmannsembættinu fyr en 1456 (sbr. bréf á Sj^ðri-Ökrum 6. apríl

1456: Fbrs. V, 139-140), og um sama leyti eða sköramu siðar

mun hann hafa flutt suður á land að Stóruvöllum, en áður bjó

hann á Víðivöllum í Blönduhlið. Hinn fyrsti alþingisdómur hans,

sera kunnur er, er frá 1. júlí 1460 (Fbrs. V, 213), en hinn síðasti

frá 30. júní 1474 (Fbrs. V, 756—757). Hygg eg þvi, að hann hafi

það ár verið siðast lögraaður. í bréfi, sem gert er í Skarði á

Landi 25. júní 1475 um landamerki Merkur og Merkurhvols, sem
að visu er viðsjárvert bréf (Fbrs. V, 794—795), er hann fyrstur

dórasraanna, en ekki nefndur lögraaður, og í Kirkjulækjardómi

Erlends sýsluraanns Erlendssonar 23. október s. á. (Fbrs. V, 802

— 804) er hann einnig fyrstur dórasmanna, en ekki nefndur lög-

maður. Par eru og dórasmenn næst á eptir honura taldir synir

hans Helgi og Örnólfur. Og það bréf er óyggjandi. Pá er Odd-

ur ennfremur fyrstur dómsmanna í dómi Porsteins lögsagnara
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embættinu 1456, því það ár á Syðri-Ökrum í Skagafirði,

þriðjudaginn eptir páskaviku, meðtók Torfi Arason hirð-

Pálssonar um Þjórsártungur 25. júni 1476 i Skaröi á Landi (Fbrs,

VI, 79 etc), en þar er liann heldur ekki nefndur lögmaður. Hefði

hann því haft lögmannsembætti á hendi þau árin, er óliklegt, aö

hann hefði ekki verið nefndur lögmaður. Að hann hafi verið

lögmaöur til 1479 bj'ggir Jón Sigurðsson á þvi, að lögmannanna
beggja Odds og Brands Jónssonar er getið í bréíi gerðu á Lundi

í Lundarreykjadal um vetursetu útlendra manna og verzlun, er

Jón Sigurösson heimtærir til ársins 1479, en i Fornbréfasafni VI,

281 etc. er árfært til 1480, en eins og útgefandinn (dr. Jón Por-

kelsson) getur um, er ekki hægt að byggja á bréíi þessu, að

Oddur hafi verið lögmaður 1479 (eða 1480), þvi að þar sem getið

er um þá Odd og Brand sem lögmenn, þá er það svo að skilja,

að þeir hafi þá fyrir nokkrum árum gert samþykkt um útlenda

vetrarlegumenn, sem ekki hafi verið haldin. Auk þess var Brand-

ur ekki lögmaður lengur en til 1478. Eg tel það þvi hér um bil

vafalaust, að Oddur hafi ekki verið lögmaður lengur en til 1474

og hans sé siðast getið á lífi 1476, enda hefur hann þá verið

gamall maður og fæddur um eða skömmu eptir 1400. Hann bjó

á Stóruvöllum, eins og áður er getið, og Helgi lögmaður son hans

eptir hann. Voru þeir því um hríð kallaðir Lögmannsvellir.

í sambandi viö Odd lögmann þykir mér hlýða, aö benda

hér á einkennilega frásögu i Biskupaannálum séra Jóns Egilsson-

ar (Safn til s. ísl. I, 39), er sagnaritarar islenzkir virðast ekki

hafa veitt eptirtekt. Segir hann þar, aö i tíð biskupanna Sveins

(Péturssonar) og Magnúsar (Eyjólfssonar) hafi skip komið haust

eitt á Eyrarbakka og legið um veturinn á Stokksej'ri, þar sera

kallaður sé DanapoIIur, þvi aö menn hafi ætlað skipverja danska,

þar sé og Danabaðstofa kölluð. Einn þessara manna hafi átt

frillu upp á Kekki (bæ i Stokksej'rarhverfi) og hann hafi verið

drepinn, og um vorið í vertíðarlok hafi þeir drepið ráðsmann-

inn frá Skálholti. Svo hafi þeir riðið til Slokkseyrar og svo þeg-

ar þaðan austur til Stóruvallna og höggvið par höfiiðid af lög-

mannimim við dyra-pverskjöldinn, riðið svo Pjórsá fyrir ofan

Krók (í Holtum) og siglt svo burtu. Hér er ekki um að villast,

að átt er við Odd lögmann Ásmundsson, er bjó á Stóruvöllura

um þessar mundir, enda hverfur hann einmitt úr sögunni um
1476, s. á. og Sveinn biskup andast, svo að tímaákvörðunin virð-

ist vera nokkurn veginn nákvæm hjá séra Jóni og sennilegast,

að illvirki þetta hafi orðið einmitt vorið 1477 (eða 1478) og standi

ef til vill eitthvað i sambandi við hina fyrnefndu samþykkt þeirra

lögmannanna Odds og Brands, er ef til vill hefur verið harð-

dræg í garð útlendra vetrarlegumanna, og að þessir vetrarlegu-

menn á Stokkse^'ri hafi verið spiUvirkjar og óaldarmenn, eins
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stjóri norðan og vestan á íslandi til eignar 20 hdr. í Þor-

leifsstöðum í Miklabæjarkirkjusókn af Oddi Ásmundssyni
fyrir kostnað og armæðu, er greindur Toríi hafði haft að

útleysa lögmannsbréf Odds. Kona Odds, Guðlaug Finn-

bogadóttir, samþykkti þann gerning. (x\ð Oddur hafi þá
lögmaður orðið segja Árbóka II. þáttur pag. 54. Lögmanna-
registur a. setur 1455, b. setur 1471— 1474^).

1460 á Þingvelli var Oddur einn kaupvottur þá Jón

sýslumaður Þórðarson seldi Birni bónda Þorleifssyni jörð-

ina Norðtungu (Arbækur II. þáttur pag. 57). 1465 (en Ár-

bóka II. þáttur p. 67 setur 1466) gekk dómur Odds lög-

og verknaður þeirra sýnir, en kallaö sig danska og pótzt hafa

vernd Danakonungs, og ilivirki þessu þvi ekki verið á lopt hald-

ið eða refsingar fjTÍr það komið. Auðvitað er erfitt um það að

segja, en ólíklegt er, að þessi sögn séra Jóns Egilssonar sé ýkj-

ur einar og ósannindi, þá er ekki var lengra umliðið en svo, að
€inn helzti sðgumaður hans, afi hans séra Einar Ólafsson, var
fæddur að eins 20 árum eptir að þessi tiðindi höfðu gerzt og
mátti því vel muna þá menn, er samtíða hafa verið þessum at-

burðum og getað haft sannar fregnir ai þeim um þessi illvirki.

Eg hygg þvi, að þessi sögn séra Jóns sé sögulega rétl, og engin

ástæða tii aö efast frekar um sannindi hennar en annara frá-

sagna hans í Biskupaannálunum, sem er mesta merkisrit á marga
lund. Eg verd pví að telja pað vist, að Oddiir lögmaðar hafi

verið hálshöggvinn á heimili sinn Slóruvöllum af útlendum
(dönskum-:'j spillvirkjum skömmu fijrir 1^80. Jafnframt skai eg

geta þess, sem iieldur hefur ekki verið sýnt áður fram á, að
sögn séra Jóns 1 Biskupaannálum (Safn I, 40) um bardaga ábót-

ans i Viðey við Engiendinga í Hafnarfirði á við Steinmóð ábóta
Bárðarson (f 1481) og að bardagi þessi hefur verið skömmu
fyrir eða um 1480, en ekki um 1490, á dðgum Jóns ábóta Árna-
sonar, eins og Espólin (Árb. II, 115) og aðrir sagnaritarar hafa

ætlað. Snjóifur ábótason, er féll i bardaganum (sbr. Biskupa-
annálana) var einmitt son Steinmóðs ábóta, og var dóttir hans
Anna, er átti Oiaf Ásbjarnarson, sbr. hér áður bls. 87, þar sem
eg hef áður minnzt á þetta atriði. En eg hef getið þessa hér

aptur í sambandi við frásögn séra Jóns um Odd lögmann tii að

sýna, að sagnir hans koma einmitt heim við söguieg rök, sem
annarsstaðar er að finna.

1) Við hvaða registur Bogi á hér er mér ekki kunnugt, en

það er eptirtektavert, að iögmannsdæmi hans er þar taiið iokið

1474, eins og eg hef áður bent á.
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manns um hálfa StokksejTÍ. 1474 lét Oddur enn ganga

dóm, en 1479 hygg eg verið hafi Odds seinasta lögsagnar-

ár og hann þá við þau árslok annaðhvort sleppt eða dáið,

sem mér þykir líklegt.

Skarðsár- og Vatnsfjarðarannáll nefna Odd fyrst lög-

mann 1480, en það mun villt, utan ef hann hefur á al-

þingi undir miðri lögsögn dáið 1480; er það ártal efasamt,

því ílestum ber saman, að Eyjólfur Einarsson hafi þá lög-

sögn tekið, nema það haíi verið um miðja alþingistíð, sem

áður er sagt, að Eyjólfur hafi tekið lögsögn, en Oddur dáið.

Af alþingissamþykkt Þorsteins Eyjólfssonar og Ólafs

Péturssonar 1364, að lögmenn skuH hafa léni, hygg eg, að

Oddur Asmundsson haíi fengið með lögmannsdæminu

syðra sjslu til forráða, og þykir mér hkast það hafi verið

Skaptárþing, því að um það leytið finn eg þar ekki ann-

ars sN^slumanns getið, en Teitur í Bjarnanesi var þá í

óvild við Torfa liirðstjóra, sem veitti sj'sluna. Hygg eg

því, að Oddur hafi tekið sýsluna næst eptir Teit^).

Eyjólfur Gunnarsson
hefur verið hér sj'slumaður orðinn fyrir 1480, því 1480

(alii 1479) nefndi hann 12 menn í dóm, sem tildæmdu

Páli Pálssyni Borgarhöfn. Getur og líka verið, að hann

hafi verið umboðsmaður Eyjólfs lögmanns, eða haft hálfa

1) Að Oddur lögmaöur haíi nokkurn tima haft sýslu 1 Skapta-

fellsþingi hygg eg skakkt. Fyrir þvi finnast engar heimildir.

Bogi hefur áður getið þess (I. B. bls. 12), að Helgi Oddsson

lögmaður hafi haldið Skaptárþing ura hrið, en á hverju hann
byggir það, nefnir hann ekki. Eg hef ekki getað fundið nokkr-

ar heimildir fyrir þvi, að Helgi lögmaöur hafi haft Skaptafells-

sýslu, og hygg það ágizkun eina i lausu lopti, eins og um Odd
föður hans. Sennilegra, að þeir feðgar hafi einhvern tíma haft

sýsluvöld i Rangárþingi um tiraa, en þess finnst þó ekki getið.

f*ess skal getið, að ættfærslan í I. B. bls. 11 um, að Rafn i

Skörðum hafi verið kominn í beinan karllegg frá Oddi lögmanni,

er gersamlega röng. Pað er ekki kunnugt, að Oddur lögmaður

hafi ált nokkurn son með Ásmundar nafni. Rafn i Skörðum var

son Odds lögréttumanns i Skörðum Asmundssonar í Skðrðum
Sturlusonar Magnússonar.
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Skaptafellssýslu móts við hann eða verið millibils sj'slu-

sýslumaður^).

1) Eyjólfur var allmikill óeiröamaður og kallaöur ))lázari((.

Hans er fyrst getið við bréf á Pingvelli 1. júlí 1469 (Fbrs. V, 546).

Hann var einn i Krossreið 1471 og þá tekinn til fanga á eptir,

en sleppt aptur sarakvæmt dómi Erlends s^'slumanns Erlends-

sonar á Hliðarenda 25. janúar 1472 (Fbrs. V, 655—656). 6. mai
1473 er hann vottur við bréf gert í Pykkvabæ í Veri (Fbrs. V,

697), en 3. okt. s. á. er hann í Oddgeirshólareið, og er dómur
um hann í Skálholti 12. april 1474 (Fbrs. V, 733—735). Fyrirbauð

Sveinn biskup öllum að hafa svefn eða samneyti við Eyjólf, er

stæði í óbættum sökum fyrir hlutdeild i Krossreið. En Ej'jólfur

skeytti þvi litt og var skömrau siðar einn meðal þeirra, er ræntu

á Miklabæ (sbr. bréf 9. april 1476: Fbrs. VI, 69 og bréf 13. des.

1479: Fbrs. VI, 233). Um það skeið hefur Eyjólfur líklega gert

einhverjar yfirbætur og verið tekinn i sátt við heilaga kirkju,

því að 1480 er hann orðinn kongs umboðsmaður i Skaptafells-

þingi, og dæmir þá 27. okt. dóm i Holtum í Hornafirði um Pál

Pálsson, að hann mætti taka að sér jörðina Borgarhöfn. Er bréf

um það gert í Hofrelli 17. nóv. (Fbrs. VII, 304—305). En ekki

var sarat Ej'jólfur orðinn spakari en það, að i lögréttu sumarið

eptir (1481) var hann einn þeirra, er framast gekk i aðsúgnum
að Ólafi biskupi Rögnvaldssyni ásamt Rafni lögmanni o. fl. Er
skýrt frá þessu uppþoti í bréfi 6. júli 1481 (Fbrs. VI, 379—381).

Mun Eyjólfur ekki hafa verið langan tíma sýslumaður, og komst
um siðir vestur á land. Par er hann einn votlur að sættargerð

Magnúsar biskups Eyjólfssonar og Einars Björnssonar að Skarði

á Skarðsströnd 27. ágúst 1487 (Fbrs. VI, 602—604). Eptir það
finnst Eyjólfs ekki getið og mun hann hafa andazt vestra. Fram-
ætt hans er ókunn, þvi að veikar likur eru fyrir þvi, eins og

talið er í registri við 5. bindi Fornbréfasafnsins (af Jósafat Jón-

assyni), að faðir hans hafi verið Gunnar Nikulásson (í Galtafelli?).

Viðurnefni Eyjólfs ))Iázari(( eða »Iátsari(( raun ekki dregið af

Nikulásarnafni, heldur þýðir það: yfirlætisraaður, óeirðarseggur,

ekki ósvipað og Eyjólfur )>ofsi((. Son Eyjólfs var Gunnar og var

hann vestra, keraur fyrst við bréf i Saurbæ á Rauðasandi 13.

sept. 1504 (Fbrs. VII,
" 723—725). Hann er á lífi 1537 (Fbrs. X,

114—115). Synir Gunnars voru: Ólafur, Sigraundur, Andrcs og

tveir Jónar. Voru þeir allir hinir raestu ribbaldar og ójafnaðar-

raenn, og særðu til skeramda Brynjólf Sigurðsson og sonu hans

hjá Svalvogaharari nálægt Lokinhömrum 1546. Var Ólafur dærad-

ur útlægur og friðlaus, en Sigraundur til konungsnáðar 1548 (sbr.

aths. við ritgerð Jóns lærða i Safni til s. ísl. III, 723). Kallar

Jón lærði þá Eyjólf lázara og Gunnar son hans Lokinharara-

feðga, og hafa þeir samkværat þvi búið i Lokinhörarum, og lik-
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Eyjólfur Einarsson.

Faðir: Einar sýslumaður í Þingeyjarþingi (sjá þar)

son Arna frá Djúpadal, er nefndist Dalskeggur,

Magnússonar (Magnús Haíliðason í Djúpadal

átti í miklu þrasi við Björn Jórsalafara út af

landamerkjum)^).

Börn: A. Einar (sjá hér síðar).

B. Erlend á Stórólfshvoii nefna sumir hans

son, en það mun vera villt. Jón Hallsson

var hans faðir (sjá Rangárþing).

Eyjólfur bjó í DaP) og var maktarmaður. Þó ei hafi

eg full rök er mín meining, að hann hafi haldið annaðhvort

allt eða hálft Skaptárþing. 1480 hafði Eyjólfur hálft Rang-

árþing. En hvenær hann tók við eða sleppti Skaplárþingi

veit eg ógerla. Sem valdsmaður í Skaptárþingi lét hann

gripa Jóii nokkurn Snorrason og setti hann í stokk og

járn. Þessi Jón gat sloppið þar frá og flúið í kirkju; þar

lét Ej'jólfur aptur fanga Jón og færa hann til hins fyrra

fangelsis. Þessi Jón hefur þó ekkert smámenni verið, því

hann kallast herra, og þá þetta tilféll var Eyjólfur ekki

orðinn lögmaður. Ólafur erkibiskup i Þrándheimi lýsti

Eyjólf 1 kirkjunnar og páfans bann fyrir það, að hann

hefði brotið kirkjufrið og að Eyjólfur mætti ei afleysast,

fyr en hann hefði forlíkast við herra Jón Snorrason, livern

hann hefði fangað á Bæjarstað.

Jón smjör, riddari og höfuðsmaður í Björgvin, fékk

Þorleiíi hirðstjóra Björnssyni 1482 umboð kongdómsins

vegna, að Eyjólfur skyldí og sættast við Þorleif Björnsson

eptir 10 skynsamra manna áliti. Var þetta Eyjólfi til

lega einhverjir sona Gunnars eptir hann. Kallar Jón þá alla

feöga wskemmda- og manndrápsmenn« (Safn til s. ísl. III, 722).

1) Um fraraætt Eyjólfs lögmanns sjá I. B. bls. 28—29.

2) P. e. Stóradal undir EyjafjöIIum. Hann hefur fyrst búid

nyröra (í Möörufelli) um 1^70 (Fbrs. V, 653) og átti þá i deilum

við Uunólf Höskuldsson á Bakka (sjá siðar), en 1475 er hann

kominn suður i Rangárvallasýslu (Fbrs. V, 790). Að hann hafi

haft sýslu í Skaptafellsþingi er ekki ósennilegt, þótt ekki finnist

beinar heimildir fyrir því.
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hindrunar, þá Þorleifur kom út og lét upplesa bréfið. Þó
mun hann hafa sætzt bæði við Þorleif og herra Jón^).

1480 eða 1481 gerðist Eyjólfur lögmaður sunnan og

austan og hélt þeirri lögsögn fram um 1490 (sjá lögþingis-

bók 1654, sem segir, að lögmenn haíi verið 1490 Eyjólfur

Einarsson og Finnbogi Jónsson). 1490 lét Eyjólfur lögmaður

dóm ganga um Horn og Papafjörð-). Hann hélt lögsögn til

1495. Eyjólfur mun hafa haft lengi sýsluvöld, og eru

mest líkindi til, að þeir feðgar allir hafi lengst haft völd

í Skaptafellssýslu.

Helgí Oddsson
lögmaður, son Odds lögmanns Asmundssonar, bjó á svo

kölhiðum Stóruvöllum á Landi, er þá kölluðust Lögmanns-

vellir og þar eptir. Hann var orðinn lögmaður 1495, og

hygg eg að hann haíi þá haft alla eða hálfa Skaptafells-

sýslu til eða fram yíir 1500^).

Einar Eyjólfsson.

Faðir: Eyjólfur lögmaður Einarsson (sjá áður).

Kona: Hólmfríður Erlendsdóttir sýslumanns í Rangár-

þingi Erlendssonar (sjá þar).

1) Sbr. Fbrs. VI, 440—441. Bréfiö ds. 17. júni 1482 1 Björg-

vin. En hvergi sést pað, að Eyjólfur lögmaður hafi látiö fanga

Jón sem valdsmaður i Skaptárþingi, eins og Bogi segir, þvi að

svo scgir i bréfinu, að Ej'jólfur hafi tekiö hann fyrst i Gaulverja-

bæ, en hann svo sloppið úr haldi og komist í ))eina kirkjuw og

verið tekinn aptur paðan. Pessi Jón virðist hafa verið prestur i

Gaulverjabæ, og að atburðir pessir hafi orðið eptir að Eyjólfur

varð lögmaður (1480). Hefur hann líklega verið lögmaður til

dauðadags, og er siðasta lögmannsár hans talið 1494. En ekki

finnst hans samt getið á lífi í brétum eptir 1490, og getur vel

verið, að hann hafi andazt pá skömmu síðar. En pað er vist,

að hann er látinn fyrir 28. júní 1495 (sbr. Miðdalsdóm Stefáns

biskups Fbrs. VII, 268—270). Sjá ennfremur um Eyjólf lögmann:

Lögsögumannatal og lögmanna; Safn til s. ísl. II, 92—93.

2) Sá dómur er frá 5. ágúst 1480 (ekki 1490), sbr. Fbrs. VI,

289-290.

3) Pað er að eins laus ágizkun, sem ekki hefur við rök að

styðjast (sbr. hér áður).
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Börn: A. Eyjólfur í Dal (sjá síðar).

B. Sesselja átti Markús á Núpi undir Ej'ja-

fjöllum son Jóns skafins. (En því var

Jón kallaður wskafinnw, að þá foreldrar

hans flæktust austur eptir pláguna seinni

fæddist hann á Reykjaheiði og varð ei laug-

aður fyrir vatnsleysi, var því skafinn upp.

Þessi Jón skafinn varð seinna mikill maður
og ættsæll^); þ. b.:

1. Kristín átti Nikulás Björnsson á Selja-

landi (sjá Rangárþing); þ. b.:

a. Herdís átti fyrst launbarn, giptist

svo Halldóri syni Marteins biskups,

bjuggu á Alptanesi; börn:

aa. Marteinn.

bb. Einar.

cc. Guðrún; og enn var haldið að

hún hefði átt framhjá með Páli

Jónssyni, en þó kölluð Halldórs

börn:

dd. Páll.

ee. Árni.

Seinna giptist Herdís séra Högna

Jónssyni á Stafafelli; bl.

b. Auðbjörg átti Guðmund Magnússon

í Háfi; þ. b.:

aa. Magnús á Kotferju.

bb. ívar á Brúnastöðum, giptust báðir

og áttu börn^).

C. Guðríður dó ógipt, bl.

D. Erlendur var son Hólmfríðar og Jóns skálds

Hallssonar.

1) Pessi sögn er i sumum ættatölubókum heimfærö upp á

Björn skafinn 1 Njarövik eystra (sbr. Timarlt J. P. II, 51), en

liklegra er, aö hún eigi viö Jón föður hans, og aö þeir Markús

og Björn hafi verið bræður. Pað getur og staðizt tímans vegna,

en fæddur mun þá Jón faðir þeirra fj'rir pláguna síðari, því að

Björn er orðinn fuUtíða 1522.

2) Sbr. II, 293 og hér á undan (bls. 541).
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Einar í Dal mun hafa tekið sj^sluvöld í Skaptárþingi,

að minnsta kosti að hálfu, eptir föður sinn (þó ei hafi eg

þar fjTÍr fulla vissu). En mikill bóndi var Einar um og

eptir 1500. Hólmfríður kona hans átti í deilum við Vig-

fús bróður sinn út af fé þeirra.

Einar tjáist fj'rst að hafa búið í Múla. Séra Jón Eg-

ilsson nefnir hann lögmann; hefur hann þá annaðhvort

verið umboðsmaður föður síns, eða haft Htla hríð lögsögn

fyrir 1500, en sýsluvöld til þess eptir 1520.

Einar lagðist sjúkur og lá hér um eitt ár, áður en

hann deyði. Jón Hallsson, sem þá var sveinn Einars,

lagðist á huga við Hólmfríði, átti hún þá Erlend (sjá þar

um við Rangárþing). Hún giptist seinna Jóni. Einar dó

úr þeirri sótt^).

Eyjólfur Einarsson.

Faðir: Einar í Dal nýnefndur.

Móðir: Hólmfríður Erlendsdóttir.

Kona: Helga dóttir Jóns biskups á Hólum Arasonar.

Þau giptust 1531 á Hólum. Taldi Eyjólfur sér

til giptingar 600 hundraða og gaf Helgu fjórð-

ungsgjöf, en biskup taldi dóttur sinni 300

hundraða. Þau áttu 13 eða 14 börn. Sjá 10

þeirra talin við Hegranessýslu.

Eyjólfur sýnist fæddur nálægt 1502. Hann var í ung-

dæmi sínu uppvöðslumaður mikill og mjög framgjarn.

1) Einars er fyrst getiö í bréfi um reikningafjárheimtur Skál-

holtsstaðar frá 1497 (Fbrs. VII, 375—376). Hann mun fæddur litlu

fyrir eöa um 1470. En hann er látinn fyrir 23. mai 1522, þvi að

pá eru gerð fjárskipti i Dal milli Hólmfriðar og Eyjólís sonar

hennar og systkina hans (Fbrs. IX, 86—88).

Jón Hallsson
hefur fengið Skaptafellsþing ())SíðusýsIu«) 1520, liklega eptir að

Einar varð svo veikur, að hann hefur ekki getað þjónað henni.

Fékk Jón kvittun frá Hannesi hirðstjóra Eggertssyni 5. júlí 1522

fyrir slcattinum af Skaptafellsþingi, er einnig er kölluð ))Síðu-

sýslaff, um tvö ár m. fl. (Fbrs. IX, 104). Jón hefur og haft um-

boð yíir Vestmannaej'jum líklega um 20 ár, eða jafnlengi og hann

hafði sýslu i Rangárþingi, en hvort hann hefur haldið Skapta-

fellssýslu jafnlengi er óvíst. (Sjá um hann við Rangárþing).

38
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Mun hann um hríð hafa verið sveinn Jóns biskups Ara-

sonar,

1520 tók Eyjólfur upp fé fyrir Runólfi Höskuldssyni

á Bakka í Yxnadal, svo Runólfur hafði ei eptir utan til

50 hundraða^). Litlu þar eptir meina eg Ej'jólfur hafi

orðið sýslumaður í Skaptafellssýslu og búið á sinni föður-

leifð, Dal undir Eyjafjöllum, og líka um hríð 1 Múla.

1531 næsta sunnudag eptir Mikaelsmessu á Hólum fékk

Eyjólfur Helgu, sem áður er sagt. 1538 stefndi Ögmundur
biskup Eyjólfi fj^rir fylgi við Erlend hálfbróður sinn Jóns-

son og lét dæma af Eyjólfi 60 merkur til sin, og jafn-

mikið til Skálholtskirkju og að taka lausn. En fyrir það

hann skaut sér undan biskupsdómi og undir kongsdóm

lét hann dæma af Ej'jólfi jafnmikið, sem hann hefði

kostað til utanfarar og kirkjunni 90 merkur, samt jafn-

mikið biskupi og sé fallinn í bann og skyldugur að taka

lausn og skriptir. (Af þessu má sjá, að sök Eyjólfs hefur

verið, að hann vildi hjálpa bróður sínum, sem biskup

1) Vitnisburöarbréf Halls Ásgrimssonar um rán þetta er ds.

á Munkaþverá 16. sept. 1520 (Fbrs. VIII, 749). En þaö er mis-

skilningur hjá Boga og öðrum sagnariturum t. d. Espólín (Arb.

III, 60), að Qárupptekt þessi hafi fram fariö 1520, því að hún
hefur gerzt löngu áður, liklega um eða sköramu eptir 1470 og sá

Eyjólfur Einarsson, er rændi Runólf, er einmitt Eyjólfur lögmað-

ur Einarsson, en ekki Ej'jólfur sonarson hans, enda hefur hann

þá verið ungur og heima hjá móður sinni í Dal, svo að það er

ekki sennilegt, að hann hafi þá slaðið í stórræðum norður í

Eyjafirði. Pess finnst og getið í bréfum, að skærur allmiklar hafi

verið milli þeirra Runólfs Höskuldssonar á Bakka og Ej'jólfs lög-

manns, meðan hann var nyrðra, og að Runólfur hafi tekið upp
fé fyrir Eyjólfi, er hann lofar að greiða honum aptur í bréfi

gerðu á Hólum 18. janúar 1472 (Fbrs. V, 652—653). Er ekki ólík-

legt, að rán Eyjólfs á fé Runólfs hafi orðið skömmu síðar, sakir

þess, aö Runólfur hafi brugðið loíorð sin og Eyjólfur þá tekiö

rétt sinn sjálfur. Að Eyjólfur yngri hafi verið sveinn Jóns bisk-

ups Arasonar, áður en hann kvæntist Helgu, þykir mér hæpið og

hef ekki fundið heimildir fjrir þvi. Hann er kallaður ))jenkæri((

(jungherra) i bréfi Ögmundar biskups 4. september 1531, þá er

hann sættir hann og Hólmfríöi móður hans út af ágreining um
reikningsskap (Fbrs. IX, 597—598). Kaupmálabréf Eyjólfs og

Helgu biskupsdóttur er gert á Hólum 30. nóv. s. á. (Fbrs. IX,

603—605).
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hafði fyrir sökiim og að hann skaut máli sínu undir

kongsdóm, en óvíst er, hvort biskup gat framkomið þessu,

þar hann missti nokkru seinna völd sín).

1549 vildi Jón biskup fá Eyjólf til að fanga Jón prest

í Skálholti. 1551 skrifaði kongur Eyjólfi ásamt fleirum

höfðingjum að fanga Jón biskup. 1553 þá Marteinn

biskup visiteraði Dalskirkju vildi Eyjólfur ei til segja

eigna hennar.

Líkast er, að Eyjólfur hafi ei haft utan hálfa Skapta-

fellssýslu móti Halldóri (Skúlasyni). Ei hef eg full-

vissu um s}^sluvöld Eyjólfs og getur líka verið, að Hall-

dór hafi ei orðið þar sýslumaður, fyr en Eyjólfur sleppti

nálægt 1566^).

Brynjóifur Jónsson.

Honum lénti konungur Bjarnanes og Horn uni 1542,

þá kongur lét taka undir sig jarðir Ögmundar biskups, en

Jón biskup Arason taldi það sína eign eptir kaupi sínu

við konung af Teits ríka eignum 1529, en Teitur hafði

áður fengið Ögmundi biskupi þær jarðir fyrir aðrar, sem

Jón biskup tók seinna undir sig. 1544 reið Jón biskup

með flokk sinn austur og tók Bjarnaneseignirnar undir

sig og aptur 1549. Voru þá menn hans djarftækir til

ýmsra hluta, Brynjólfur bóndi fór þá utan og klagaði

fyrir kongi þjófnað og rán Jóns biskups. Er líkast, að

Brynjólfur hafi haft s\'sluvald nokkurt eystra í Skaptár-

þingi fyrir, um og eptir 1540, þó ej geti eg það fullsannað.

Annars hefur Brynjólfur verið nokkur maktarmaður.

1547 rænti Jón biskup Arason og synir bans Indriða

bónda KetUsson. Þykir mér líklegt, að hann hafi verið

umboðsmaður í Skaptárþingi^).

1) Hvenær Eyjólfur dó verður ekki sagt meö vissu.

2) Jón I»opvaldsson
er talinn sýslumaður i Síðusýslu(SliaptafellssýsIu) 1552—1553, sam-
kvæmt þvi sem segir í reikningum Eggerts Hannessonar í A. M.

264 fol, Hann hefur verið son Porvalds Jónssonar í Skál og

bróöir Ingveldar, er Halldór Skúlason átti, Hefur Jón liklega

haldiö sýsluna næst á undan mági sinum.

38*
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Faðir:

Módir:

Kona:

Börn.

Halldór Skúlason.

Skúli Guðmundsson Sigvaldasonar langalífs.

Þórunn Marteinsdóltir biskups Einarssonar.

Ingveldur Þorvaldsdóttir bónda í Skál Jóns-

sonar. Móðir Ingveldar var Gróa laundóttir

Sæmundar Eiríkssonar í Ási.

A. Sigvaldi á Búlandi átti Elínu dóttur Jóns

Ólafssonar sýslumanns Guðmundssonar (sjá

Strandasýslu)^); þ. b.:

1. Eiríkur á Búlandi lögréttumaður, dó í

lögréttu 1661, átti fyr Þórunni Sigurðar-

dóttur; þ. b.:

a. Þórarinn prestur í Eydölum, missti

kjól og kall, fór þá utan og varð

sagnaskrifari, dó 1662-).

b. Halidór prestur^).

c. Bjarni sjslumaður (sjá síðar).

d. ElínO-

e. Þórunn^).

f. Járngerður").

1) II, 339.

2) Séra Pórarinn dó 1660, drukknaði i Kaupraannahafnar-

gröfura, var drykkjumaður og óreiðumaður, en var þó orðinn

sagnaritari konungs, og fékk Pormóður Torfason það embætti

eptir hann.

3) Halldór prestur í Heydölum átti Guðrúnu Nikulásdóttur

klausturhaldara í Kirkjubæ Pormóðssonar og voru börn þeirra:

Höskuldur lögsagnari Jóns sýslumanns Porlákssonar i Múlaþingi,

Eirikur, Elín f. k. séra Árna Álfssonar í Heydölum og Kort á

Gilsá faðir Margrétar, cr átti séra Jón Olafsson á Dvergasteini

og Eyjólfs á Gilsá föður Brj-njólfs í Langhúsura föður Gunnlaugs,

er fór suður á land og bjó lengi 1 Breiðholti.

4) Ehn átti fyr Hjalta Pálsson i Teigi, og eru afkomendur
þeirra áður taldir bls. 391—397, en síðar séra Gunnlaug Sigurðs-

son i Saurbæ.

5) Pórunn átti Ólaf Jónsson lögréttumann á Stóra-Steins-

vaði, bl.

6) Járngerður giptist ekki.

Enn var dóttir Eiriks lögréttumanns og f. k. hans:
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Seinni kona Eiríks Valgerður Ól-

afsdóttir, ekkja séra Sigurðar Ein-

arssonar, hvers dóttur með fyrri

konu Eirikur átti áður; þ. b.:

g. Sigvaldi^).

h. Jórunn^).

i, Steinunn^). (Sjá framar um þau

börn við Strandasýslu).

2. Halldór'*).

3. Þórunn.

4. Guðrún.

5. Guðrún yngri. (Sjá um þau við Stranda-

sýslu).

B. Kalrín átti séra Bjarna Gíslason; þ. b.:

1. GísU prestur á Stað í Grindavík, dó 1656,

átti fyr Guðrúnu Pálsdóttur, systur séra

Gunnars á Gilsbakka; þ. b.:

a. Ólafur prestur i Hvalsnesþingum,

g. Pórunn yngri átti Gísla lögréttumann á

Stóra-SandfelH i Skriðdal Eiríkssou prests

í Vallanesi Ketilssonar, bl.

1) Sigvaldi átti Ólöfu Jónsdóttur á F'elli i HornafirÖi Ket-

ilssonar og börn, þ. d,: Guörún átti Styrbjörn í Jökulsárhhð,

þeirra son Eirikur á Hauksslööum faöir Sigvalda föður Eiriks

i Hafrafellstungu.

2) Jórunn átti Eirik son Magnúsar prófasts Péturssonar á

Hörgslandi.

3) Pað er viða tahð, að Steinunn hafi átt séra Högna Guð-
mundsson i EinhoUi (f 1678), en það er ekki áreiðanlegt. Sum-
staðar er sagt, að Steinunn hafi ekki gipzt (sbr. ættatölur Lbs.

483 4to).

Launson Eiríks lögréttumanns Sigvaldasonar var:

Jón prófastur í Bjarnanesi (f 1690) átti Ragnhildi Jónsdóttur

frá Felli í Hornafirði Ketilssonar og voru börn þeirra: Eiríkur

stúdent á Geithellum faðir Jóns s. st., Vilborg, er átti ísleif sýslu-

mann Einarsson (sjá hér siðar) og Sigriður f. k. Jóns stúdents

á Ormarsstöðum i Fellum Jónssonar s. st. Ásmundssonar lög-

réttumanns s. st. (f 1675) Jónssonar.

4) Réttara: Halldóra. Sjá um systkin þessi og afkomendur
þeirra H, 340—342.
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missli brauðið óréttvíslega, bjó síðan

í Krísuvik, varð seinni maður Guð-

riðar Gísladóttur prests^); þeirrabarn:

aa. Gísli lögréttumaður faðir Ólafs

biskups-).

b. Jón á Hópi í Grindavík átli börn.

c. Sigurður á Stafnesi, giptist og átti

börn^).

d. Katrín átti séra Vigfús Oddsson og

börn.

e. Bjarni fór til Hollands.

f. Ingveldur átti séra Sumarliða Orms-

son og börn.

g. Guðriður átti Helga, seni hertekinn

var 1627, og börn.

Seinnikona séra Gísla GuðrúnJónsdóttir,bl.

C. Ólöf átti prest í Hornafirði, meinast bl.

D. Sigriður átti Guðbrand Jónsson á Steinum

undir Eyjafjöllum; börn:

1) Petta er ekki rétt. Kona séra Ólafs mun liafa verið Guð-

riöur Jónsdóttir og Astu Eyjólfsdóttur, systur Kláusar lögréttu-

manns 1 Hólmum, en s. m. Guðríðar Gisladóttur íprests Árna-

sonar) var Ólafur Gislason tiróðir Bárðar i Vatnsdal.

2) Dóttir séra Olafs Gislasonar i Krísuvík var Sigriður, er

átti Halldór Bjarnason á Stokkalæk og var son þeirra Bjarni á

Vikingslæk, er hin afarfjölmenna Víkingslækjarætt er frá komin.

Einn son Bjarna var Halldór á Vikingslæk faðir Porsteins fræði-

manns í Skarfanesi föður Guðmundar í Hlið í Eystrilirepp föður

Lýös hreppstjóra þar, Guðlaugs á Fossi í Ytrihrepp og þeirra

sj'stkina. Annar son Bjarna Stefán i Árbæ á Rangárvöllum faðir

Brynjólfs í Kirkjubæ föður Guðmundar á Keldum fðður Jóns á

Ægissíðu, Skúla á Keldum, Sigurðar á Selalæk, Vigf'úsar í Eng-

ey, Júlíu konu séra Ingvars Nikulássonar á Skeggjastöðura og

Guðrúnar, er átti Filippus Filippusson á Gufunesi o. s. frv.

Priðji son Bjarna Loptur á Víkingslæk faöir Lopts á Kaldbak og

hinn fjórði Brandur faðir Guðmundar í Kirkjuvogi föður Brands
s. st. föður Guðraundar alþm. i Landakoti föður Guðmundar, er

þar býr nú. Mörg voru fleiri börn Bjarna á Vikingslæk.

3) Dóttir Sigurðar var Guðrún f. k. Runólfs Sveinssonar

lögréttumanns í Sandgerði, þeirra son Sigurður faðir Guðna
sýslumanns í Kirkjuvogi (sbr. bls. 135, 158 etc.).
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1. Jón eldri. Hans börn:

a. Sæmundur.

b. Jón.

2. Jón yngri. Hans börn:

a. Freysteinn^).

b. Jón.

c. Agnes.

d. Sigríður. Varð bændafólk.

E. Skúli. Hans son:

1. Jón giptist í Hornafirði, átti börn^).

F. Agnes átti Ólaf Björnsson í Marteinstungu

þ. b.:

1. Bergsteinn. Hans börn:

a. Ivar.

b. Hólmfríður^).

1) Dætur Freysteins Svanhildur og Anna eru á lífi undir
Austur-Eyjafjöllum 1729. Son Svanhildar var Freysteinn Pálsson
i Yztabæliskoti, átti Guörúnu Ólafsdóttur, þeirra son Páll.

2) Börn Jóns Skúlasonar voru:

a. Árni í Fagradal i Mýrdal.

b. Helga átti Högna Bjarnason í Teigi, þ, d.:

aa. Helga átti Kálf Gunnarsson Steinmóössonar, þ. d.:

aaa. Geirlaug (f 1685) átti Nikulás (f 1690) Bjarnason Niku-
lássonar Mikaelssonar og var son þeirra Bjarni sýslu-

maöur í Skaptafellssýslu (sjá siöar).

3) Á aö vera Hallfriður (Biskups-Fríöa), en framætt hennar
og ívars bróöur hennar er hér skökk, því að faðir þeirra var
Bergsteinn Porvaldsson blindi (ý 1635). Sbr. um þessa ætt H,
625—626. Pess skal getið til leiðréttingar þvi, sem þar er sagt

(bls. 626), að ívar i Götu faðir Jóns á Votamýri hefur ekki verið

son Eiriks ívarssonar (Bergsteinssonar), heldur bróðurson hans,

son Odds ívarssonar, er bjó i Ytrihrepp (Reykjadalssókn) og var

á lífi 1675. Mun sá Oddur hafa verið heitinn eptir Oddi biskupi

og bróðurson Hallfriðar Bergsteinsdóttur,' en bróðir Eiríks í

Móakoti, sem eflaust er sá Eirikur ívarsson, sem getið er um í

Biskupstungum eptir 1660. Hygg eg vafalaust, að þeir Oddur og
Eiríkur hafi verið synir ívars Bergsteinssonar, en ekki ívars

Ólafssonar frá Marteinstungu, þótt sennilegt sé, að þetta sé eitt-

hvað skylt. Skúli hét einn son Ólafs i Marteinstungu, en Berg-

steins er ekki getið (sbr. H, 625). ívars Oddssonar er getið í

Ytrihrepp 1693. Ein dóttir hans, systir Jóns á Votaraýri, var
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Halla^) átti séra Símon í Kálfholti; börn:

1. Sveinn prófastur i Holti í Önundarfirði

átti fyr Þórunni Björnsdóttur; þ. b.:

a. Jón prestur í Holti').

b. Björn^).

c. Þorleifur*).

d. Þórunn^).

e. PálP).

Sigriöur f. k. Arna Gudmundssonar i Götu í Ytrihrepp, og var

hún og s. k. hans Ástriður Oddsdóttir (í Asi Einarssonar Odds-

sonar) 2. og 3. að frændsemi.

1) Halla var laungetin og viöast hvar talin systir sammæðra
Sigriðar Bjarnadóttur, konu séra Jóns Bjarnasonar á Breiðabóls-

stað (sbr. bls. '216), en sumir telja, að Halla kona séra Síraonar

hafi verið Bjarnadóttir, og svo segir Steingr. biskup (ættatðlnr

bls. 1578) að Brynjólfur biskup telji, og mátti honum vera það
kunnugt.

2) Jón prófastur í Holti i Önundarfiröi (j 1661) átti Por-

björgu Guðmundsdóttur, föðurs^^stur séra Hallgríms Péturs-

sonar, þ. b.:

a. Jón prófastur i Holti (f 25. mai 1680) átti Halldóru Jónsdótt-

ur eldra sýslumanns i Haga Magnússonar (sbr. H, 652), þ. d.:

Ástríöur f. k. Magnúsar Jónssonar i Vigur, þ. d. Porbjörg, er

átti Pál lögmann Vidalin (sbr. II, 654).

b. Pórunn átti séra Bjðrn Snæbjörnsson á Staðastaö og börn.

3) Björn járnsmiður á Pórisstöðum i Önundarfiröi átti Guð-
nýju Pálsdóttur frá Fagradal Ormssonar, þ. b.:

a. Pórunn átti Jón Jónsson ívarssonar frá Hvammi i Dýraflrði.

b. Jón í Reykjarfirði. Son hans er talinn Einar faðir Jóns föð-

ur Einars föður Porbergs prests á Eyri í Skutulsfirði (ý 1784).

c. Pórður. d. Einar. e. Páll drukknaði við Eyjasand 1669.

f. Póra.

4) Porleifur i Innri-Hjarðardal i Önundarfirði átti Guðlaugu
Bjarnadóttur, systur séra Brynjólfs í Hjarðarholti. Synir þeirra

voru: Björn prestur á Alptamýri og Þórður prestur á f*ingvöll-

um faðir Gottskálks prests á Keldum föður Björns prests á Stað

i Grindavik.

5) Pórunn var f. k. séra Jóns Böðvarssonar eldra a Húsa-

felli.

6) Páll var bartskeri og dó utanlands.
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Síðar giptist séra Sveinn árið 1600

á sínu 41. ári Ragnheiði Pálsdóttur;

þ. b.:

f. Brynjólfur biskup^).

g. Gissur prestur á Alptamýri-).

Hver af íyrskrifuðum Halldórs börnum
voru laungetin er mér óljóst, því Hall-

dór átti mörg börn framhjá, einkum

með Guðrúnu sól, svo kallaðri af fegurð

hennar, við hverja Halldór hélt mjög

rikt; þeirra son einn er tahnn auk ann-

ara fleiri:

H. Guðbrandur, giptist í Hornafjörð. Hans son:

1. Bjarni. Hans börn:

a. Guðrún^).

b. Sigríður^).

c. Guðlaug^).

1) Börn Brynjólfs biskups og Margrétar Halldórsdóttur lög-

manns Ólafssonar voru: Sveinn dó ungur, Halldór, andaðist i

.lárnamóðu á Englandl 166G og Ragnheiður (f 1663), er barnið

átti með séra Daöa Halldórssyni 1662, hét Pórður, dó 1673.

2) Séra Gissur (f. 17. jan. 1604, ý 18. okl. 1683) var tvikvænt-

ur, dó bl.

3) Guðrún átti séra Guðmund Laurentiusson á Stafafelli (f

1672) og voru börn þeirra: Egill prestur á StafafeHi, Laurentius

á Krossalandi í Lóni, Högni í Stórulág, Herdís, er átti séra Orm
.lónsson á Hálsi í Hamarsfirði og Ragnhildur, er átti séra Árna
Sigurðsson yngra á Skorrastað (f 1724).

4) Launson Sigríðar með séra Högna Jónssyni á Stafafelh

var Bjarni, er átti Arnfríði Pálsdóttur Björnssonar sýslumanns
Gunnarssonar og börn.

5) Guðlaug átti Sigmund Jónsson á Hnappavöllum, og er

son þeirra talinn Sigurður faðir Jóns á Hofi í Öræfum fööur

Sigurðar prests í Glæsibæ (f 1784). En annar son þeirra Sig-

mundar og Guðlaugar er i suraum ættatölum talinn Jón á Skála-

felli faðir Eiríks föður Jóns konferenzráðs, en sú ættfærsla mun
tæplega rétt, pví að Jón faðir Eiríks á Skálafelli mun ekki hafa

verið Sigmundsson heldur Jónsson Sigmundssonar, og svo telur

Steingrimur biskup, og að Sigmundur faðir Jóns hafi verið Sig-

mundur á Hnappavöllum maður Guðlaugar. F*að stendur ein-
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Ingveldur kvinna Halldórs var kölluð hin góða. Hún
var kvenna minnst og ófríðust. Haíði Halldór gipzt henni

til fjár, Ingveldur var kvenna dyggðauðugust, tók hún
eptir mætti út yfir hórdóma manns síns og ól upp þau

hans börn sem sín eigin. Halidór tjáist að hafa haldið

Skaptafelissj'slu og Þykkvabæjarklaustur næst eptir ábót-

ann nærfellt í 20 ár. Hefur hann þá ei klaustrinu sleppt

fyr en 1573. Er meining mín, að hann hafi tekið sVsIuna,

annaðhvort alla eða hálfa, nálægt 1566. 1569 hafði hann

Síðusýslu og enn 1587, en máske ei utan hálfa sýsluna

móti Arna Gíslas^'ni frá 1572. Lét Halldór dóm ganga

8. maí 1569 að Holtutn 1 Hornafirði um Krossbæ í Horna-

firði. 1587, laugardag fyrir uppstigningardag, útnefndi

Halldór dóm um Breiðamerkurreka, hvar um misklið hafði

orðið milli séra Jóns Arnórssonar vegna dómkirkjunnar i

Skálholti og Mikaels ísleifssonar.

Ekki hef eg vissu um, nær Halldór s^slumaður deyði.

Espólín fróði meinar, að Halldór hafi lifað fram um 1580,

en hann hefur lifað lengur, fram um 1590 að minnsta kosti.

(Kirkjubæjarklaustur mun Einar^) bróðir Gissurar

biskups hafa tekið eptir séra Einar Arnason, sem tók það

1553. Sama ár mun og Halldór hafa tekið Þykkvabæjar-

klaustur og haldið það til hér um 1573)^).

Bjarni Erlendsson.

(Sjá um hann við Múlasv'slumenn).

1559 að Bessastöðum i Fljótsdalshéraði hefur Bjarni

nefnt menn í dóm, og kalla dómsmenn hann velbyrðugan

raitt vel heima timans vegna, að þeir séra Siguröur í Glæsibæ
og Jón konferenzráð hafi veriö 3. og 4. að frændsemi, fremur

en þremenningar, því að Jón Sigurðsson faðir séra Sigurðar og

Jón Jónsson á Skálafelli, afi Jóns konferenzráðs, hafa verið á lik-

um aldri, fæddir um 1670.

1) Gissur biskup átti engan bróður með þvi nafni, en talið

er, að Arni bróðir lians hafi um tima haldið Kirkjubæjarklaust-

ur, en þó er það mjög óvist og liklega málum blandað.

2) Hann fékk Pykkvabæjarklaustur 8. apríl 1564 (Lbs. 74 fol.

bls. 241—243), en vel getur verið, að hann hafi liaft þaö einhvera

tima skömmu áður.
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umboðsmann yfir alla Ansifjörðu. Af því s}'nist, sem hann

haíi þá haldið bæði Múla- og Skaptárþing. Bjarni Hfði

1566. Kann eg þó ei víst að segja hann haíi haldið Skapt-

árþing, til þess Árni Gíslason viðtók. En haíi hann þessa

sýslu haldið, sem er efandi, hefur það ei verið nema
austurparturinn um tíma.

Árni Gíslason.

Faðir: Gísh, sem fyr var sveinn Gottskálks biskups

og hans umboðsmaður og bjó um hríð á Haf-

grimsstöðum. Hann var son Hákonar Halls-

sonar Finnbogasonar gamla Jónssonar langs i

Axarfirði.

Módir: Ingibjörg Grímsdóttir á Möðruvöllum Pálsson-

ar. (Sjá hennar ætt við Þingeyjarþing).

Kona: Guðrún Sæmundsdóttir í Asi Eiríkssonar og

Guðríðar Vigfúsdóttur, systur Páls lögmanns

(sjá Rangárþing). f*au munu hafa gipzt ná-

lægt 1543, því að 1558 var Guðrún dóttir

hans mannvaxin.

Börn: A. Hákon sj^slumaður (sjá Árnesþing).

B. GísH sj'slumaður (sjá Rangárþing).

C. Sæmundur SNslumaður (sjá Snæfellsnes-

sýslu).

D. Guðrún, dó 1603, átli Jón sýslumann Björns-

son (sjá Húnavatnssýslu).

E. Halldóra, giptist 1572, 25 ára, Guðbrandi

biskupi, deyði 1586, 39 ára, börn:

1. Páll sýslumaður á Þingeyrum (sjá Húna-

vatnssj'slu).

2. Halldóra, giptist ekki, dó bl. 1658,

84 ára.

3. Kristin átti Ara sýslumann (sjá ísafjarð-

ar og Barðastrandarsýslu).

F. Ingibjörg, dó 1633, átti Gísla lögmann Þórð-

arson (sjá Borgarfjarðarsýslu).

G. Sigríður átti Árna Magnússon á Grj^tubakka

(sjá þeirra afkvæmi við Strandasýslu).

H. Hólmfríður, giptist 1573, séra Árna 1 Holli
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undir Eyjafjöllum, syni Gisla biskups Jóns-

sonar. (Séra Arni dó 1622, prófastur og

prestur 36 ár), þ. b.:

1. Gísli prestur í Holti, vígðist og drukkn-

aði 1622, átti Margréti Sigurðardóttur,

börn:

a. Gisli átti Ingibjörgu Jónsdóttur, bl.

b. Gísli annar átti Guðrúnu Álfsdóttur

og 5 börn.

c. Guðríður átti fyr Jón Pálsson, seinna

Ólaf Gislason^) og börn með báðum.

d. Þórunn.

e. Jón.

2. Ólafur í Gunnarsholti, giptist 1607 Sol-

veigu Einarsdóttur Grímssonar, þ. b.:

a. Einar i Gunnarsholti átti Ragnheiði

Bjarnadóttur, börn:

aa. Grímur^).

bb. Salvör^).

cc. Hólmfríður*).

dd. Guðrún^).

1) Ólafur s. m. Guðriöar var bróðir Bárðar Gíslasonar lög-

réttumanns i Vatnsdal (sbr. Bisks. II, 642), og var son þeirra Jón
prestur i Fellsmúla (ý 1718) faöir Illhuga prófasts í Hruna og
Bárðar prests í Guttormshaga. Pað er rangt, að maöur Guðrið-
ar Gísladóttur hafi verið séra Ólafur Gislason i Krisuvík (sjá

hér á undan).

2) Griraur átti Margréti Halldórsdfittur prófasts i Hruna
Daðasonar, þ. b.:

a. Kristín átti séra Porstein Oddsson i Holti undir Eyjafjöllura

og voru börn peirra: Jón sýslumaður i Skaptafellssýslu (sjá

siðar), Rannveig, er átti Nikulás sýslumann Magnússon, Hild-

ur, er átti Eyjólf Guðmundsson spaka í Eyvindarmúla og
Guðný, er átti Benedikt i Skógum Högnason prests í Eyvind-
arhólum Amundasonar.

3) Salvör átti séra Árna Hdlldórsson í Hruna, p. b.: Grimur
stúdent, djákni á Möðruvöllum (f 1704), Hólmfríður átti Jón Sig-

urðsson i UnnarhoUi, Ragnheiður 3. kona Pórðar Péturssonar á

Innra-Hólmi, Solveig átti séra Franz íbsson i Hruna og Guðrún,
dó ógipt.

4) Hólmfríður og Guðrún, sera hér eru taldar systur Sal-

varar, voru dætur hennar og séra Árna Halldórssonar.
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3. Eiríkur giptist 1611 Helgu Erasmusdótt-

ur, börn:

a. Bjarni átti Guðrúnu Ólafsdóttur,

b. Guðlaug átti séra Eirík á Krossi og

börn^).

c. Þórunn í Miðey.

d. Sigmundur.

e. Árni,

f. Gísli, bl,

g. Páll, bl.

4. Kristín átti Magnús Eiríksson''*), börn:

a. Vigfús átti Jórunni Guðmundsdóttur

og börn.

b. ísleiíur á Höfðabrekku átti Helgu

Erlendsdóttur og börn.

c. Hallgrímur átti Þórunni Pálsdóttur

og börn.

5. Sesselja átti Illhuga Vigíússon og 15

börn^), þar af:

a. Vigfús prestur á Setbergi átti Berg-

Ijótu Loptsdóttur og börn.

b. Einar prestur á Reynivöllum átti

Guðrúnu Einarsdóttur og börn.

c. Nikulás átti Guðrúnu Nikulásdóttur

og börn.

d. Þórarinn á Hvítárvöllum lögréttu-

maður átti Þorbjörgu Gísladóttur.

e. Einar, lögréttumaður 22 ár, átti Arn-

dísi Torfadóttur og börn.

1) Börn séra Eiríks Porsteinssonar á Krossi og Guðlaugar
voru: Gísli prestur á Krossi faöir Eirilis stúdents og lögréttu-

manns i Flögu í Skaptártungu, Klængur faöir Eiriks fööurfööur

séra Sæmundar Einarssonar á Útskálum, Einar i Ossabæ í Land-
eyjum faöir Andrésar á BústöÖum, Höskuldur, Pórunn, Margrét,

Ragnhildur.

2) Afkomenda Magnúsar og Kristínar er áður getið (sjá

Rangárping).

3) Sjá um afkomendur Illliuga á Kalastöðum og Sesselju

liér áður bls. 10—19,
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f. Jón í Lóni átti Hallvöru Jónsdóttur

og börn.

g. Jórunn átti séra Guðmund á Þæfu-

steini og börn.

h. Guðríður fyrri kona Guðmundar Jóns-

sonar og börn.

i. Ingibjörg átti Vigfús Torfason og börn.

k. Gísli lögréttumaður.

1. Þórður o. fl.

6. Guðriður gipt 1605 Þorsteini sýslumanni

og klausturhaldara á Þykkvabæ (sjá

síðar).

7. Guðríður önnur, dej'ði 1668, níræð, átti

Orm sýslumann í Eyjum Vigfússon (sjá

Kjósarsýslu).

I. Solveig átti Eyjólf sx'skimann Halldórsson,

bjuggu um hríð í Saurbæ á Kjalarnesi (sjá

um hann við Rangárþing).

K. Anna átti fyr Guðmund í Deildartungu

Þórðarson lögmanns, barn^):

1. Árni átti Þorgerði Tyrfingsdóttur As-

geirssonar, þ. b.:

a. Guðmundur i Deildartungu átti Mar-

gréti dóttur séra Jóns yngra í Reyk-

holti.

b. Hákon á Vatnshorni átti Herdísi

laundóttur Bjarna sýslumanns á Stað-

arhóli, börn:

aa. Arni dimissus fór utan. Hans

laundóttir Kristín átti Jón Þor-

steinsson klausturhaldara (sjá

síðar).

bb. Jón á Vatnshorni, dó 1748, 93

ára, átti Helgu Guðbrandsdótt-

ur, bl. (sjá Barðastrandarsj'slu).

Laundóttir Jóns: Helga á Jörfa

(sjá Dalasýslu).

1) Sjá um afkomendur Guðmundar III, 411—412.
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cc. Guðrún.

c. Ásmundur í Syðri-Hraundal átli Ingi-

ríði Gísladóttur frá Öskjuholti, þeirra

son:

aa. Hannes, átti börn.

d. Guðrún átti Pál yngsta Ámunda-

son, bl.

2. Vigfús^).

3. Ásmundur^).

Seinna giptist Anna Snorra Ásgeirssyni (sjá

Borgarfjarðarsýslu).

Árni Gíslason sýslumaður átti tvö laun-

börn með Helgu dóttur séra Tómasar Ei-

ríkssonar á Mælifelli við hverja hann hélt^

þá hann var i ísafjarðarsj'slu og keypti

handa henni Hnífsdal. En seinna gipti

Árni Helgu Drumba-Sveini í Málmey. (Þvi

var hann Drumba-Sveinn kallaður, að hann

fór eitt sinn til lands á trédrumbum, þá

hann missti bát sinn). Launbörn Árna og

Helgu voru:

L. Guðrún átti Jón Ólafsson á Svarfhóli eptir

1560. (Sjá þeirra afkvæmi við Strandasýslu).

M. Margrét átti Jón Porsteinsson, þeirra son:

1. Séra Þorsteinn, lengi prestur í Aðalvík

fyrir 1596, átti Margréti, norðlenzka að

ætt, þ. b.:

a. Jón á Melgraseyri átti Sigríði Sveins-

dóttur, börn:

aa. í'órður á Hamri átti Herdísi Ein-

arsdóttur og börn.

bb. Þorsteinn, átti börn.

cc. Kristín, bl.

dd. Valgerður, átti börn.

ee. Ingveldur, átti börn.

ff. Sveinn, átti börn.

1) Vigfús og Ásmundur voru synir Árna Guðmundssonar^

en ekki bræöur hans (sbr. III, 412—413).
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gg. Jón, álti börn. Af þeiin er niargt

fólk komið^).

L'm miðja 16. öld var mikiU uppgangur þeirra Gisla-

sona. Mannaðist Arni vel. Sæmundur Eiríksson bjó þá
í Ási eystra, en Jón bróðir hans Eiríksson í Vatnsfirði og

átti opt að sæta þungum búsifjum og árásum af niðjum

Björns sýslumanns Guðnasonar. Gaf Arni sig því til séra

Jóns og var umboðsmaður hans yfir Vatnsfirði og öðrum
eignum nálægt 1540. Ætla sumir, að séra Jón, sem var

barnlaus, hafi arfleitt Árna. Nokkru þar eptir fór Árni

utan til frama sér, kom aptur út og fékk Guðrúnar Sæ-

mundsdóttur; gerðist hann auðugur vel, en var sjálfur hið

mesta stórmenni í skapi. Tók hann þá að hefja fjártil-

kall við Eggert lögmann Hannesson og gekk þeirra þræta

lengi. Arni stefndi Eggert lögmanni fyrir dóm Odds lög-

manns Gottskálkssonar, en honum þótti málið gamalt og

flókið og hver kongsbréfin móti öðrum. Dæmdi því máhð
undir konung 1554 (al. 1555). Árni hafði útvegað sér aí-

skript af lofun og eiði Jóns lögmanns Sigmundssonar, sem
Stefán biskup hafði af honum kúgað og helzt því, að hann

hefði dæmt ranga dóma í vil Birni Guðnasyni. Um þess-

ar mundir var og Arni umboðsmaður Páls lögmanns og

lét 1555 dóm ganga að Holti undir EyjaQöIlum, en fór

utan sama ár vegna VatnsQarðarmála og með honum
sveinn hans Benedikt son Halldórs prests hins auðga Bene-

diktssonar Grímssonar frá Möðruvöllum. Eggert lögmað-

ur fór ekki utan. Arni frambar mál sin fyrir kong og

hans rikisráð og vann þau, kom út vorið eptir 1556 og

hafði þá fengið sér veitta ísaíjarðarsýslu að vísu norður-

part hennar og kongsjarðir þar vestra, samt jarðir Ög-

mundar biskups, allt undan Eggert, sem hafði áður fyrir

þeim hirðstjóraveiting, því hann hafði mjög afflutt Eggert

lögmann, sem þá var fráverandi.

1557 fékk Arni sér veitt Húnavatnsþing, sem þar af

sést, að hann um vorið 1558 nefndi menn í dóm á Sveins-

stöðum. 1558 missti eða sleppti hann ísafjarðars^slu, en

1) Börn séra Porsteins Jónssonar á Staö i Aöalvik auk Jóns
á Melgraseyri voru: Jón annar, Gissur, Guðmundur, Þórvör, Mar-
^rét og Ingibjörg f. k. séra Árna Kláussonar i Vestmannaeyjura.



601

þó er ei víst um, að hann hafi sleppt þar konungsjörðum.

1559 veitir konungur honum Þingeyraklaustur fyrir 100

ríkisdala afgjald (sjá Húnavatnsþing). 1560 samdist með
Eggert lögmanni og Árna um Vatnsfjarðarmál (sjá Barða-

strandarsýslu). 1564 var Árni sýslumaður fyrstur dóms-

manna í Stóradómi á alþingi. í sýslu sinni hafði Arni

umboðsmenn, meðal hverra var Þorvaldur Björnsson,

hverjum hann 1569 hafði útvegað hálft Húnavatnsþing

(sjá þar) og Jón Björnsson, sem tók hinn helming sý'sl-

unnar.

1568 fór Árni enn utan, þá hann setti téða umboðs-

menn, og margir aðrir höfðingjar; Árni kom út 1569 og

hafði þá fengið Skaptafellssýslu hálfa og klaustur eystra,

því Páll á Hlíðarenda var þá þrotinn að heilsu og vildi

sleppa búskap. Hann átti ekki börn, og var Guðríður

móðir Guðrúnar, er Árni átti, næst arfi. Mun þvi Árni

hafa flutt 1569 að Hlíðarenda, sleppt það ár Húnavatns-

þingi, en sett Hinrik Gerken fyrir Þingeyraklaustur, hvert

hann mun þó hafa afsalað sér 1572 eða nálægt þeim ár-

um, en haldið þá bæði klaustrin eystra (Þykkva- og

Kirkjubæjar). 1572 var Árni fluttur að Hhðarenda, þá

hann gipti Guðbrandi biskupi Halldóru dóttur sína. 1572

fmnst, að Árni hefur í Skaptárþingi nefnt menn í dóm
sjálfur, og aptur árið 1577 nefnt 12 menn 1 dóm að Leið-

velH. 1580 eða nálægt því mun hann hafa tekið Rangár-

þing, eða jafnvel 1570, því að það ár lætur hann ganga dóm
að Kirkjulæk í Fljótshhð. En hkindi eru, að Nikulás

Björnsson hafi þá haldið hálft Rangárþing móti honum,

því að hann hefur þar látið ganga dóma 1572—1574—1578

hafi hann ei gert það í umboði Árna. Eptir 1580 meina

eg hann hafi tekið allt Rangárþing, því þar finnast dómar

hans 1582 og 1585, en þá máske sleppt Skaptárþingi eða

fengið það Gísla syni sínum. Rangárþingi hélt Árni til

síns dauða, er tilféll 1587.

Árni var 1 sinni tíð hinn mesti höfðingi og framaður

utan- og innanlands, lærður maður, slíarpur og lögvitur,

var hafður við flesta vandadóma á alþingi og jafnan

fremstur talinn. Hann var mesti málafylgjumaður, héraðs-

ríkur og ófyrirlátssamur, því hann skorti hvorki vit, harð-

39
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fylgi né auð. Öll börn Arna mönnuðust vel, sem áður

er sagt.

Eyjólfur tengdason hans mun eptir liann hafa tekið

hálít Rangárþing, en Nikulás Björnsson hálft, til þess Gísli

náði þvi öllu.

1587 framfóru skipti eptir Arna Gíslason (sem and-

aðist það ár) hinn 4. júH á 10 hndr. hndr. og 53 hndr. milli

Guðrúnar Sæmundsdóttur og barna hennar. Var fyrst frá

tekinn máh og tilgjöf Guðrúnar, en föðurarfi skipt.

1. GísH (er eg hygg elztan bræðranna) fékk Hlíðarenda

og Þverá 90 hndr,, Galmanstjörn og Kirkjuhöfn 50

hndr., Vindás 20 hndr., Stað í Aðalvik 24, Þverdal 16,

Berustaði 10. (Er eitt hundrað hundraða og ellefutíu

hundruð).

2. Hákon fékk Reyni 100 hndr., VöII og Arngeirsstaði 80

hndr. (er eitt hundrað hundraða og 80 hndr.).

3 Sæmundur hlaut Hól í Bolungarvík 60 hndr., Meirhlíð

24 hndr.. Minnihlíð 8 hndr., Tungu 12 hndr., Mýrdal 12

hndr., Ós 24 hndr., Meiri-Bakka 12 hndr., Hanahól 12

hndr., Meirahraun 8 hndr., Grundarhól 8 hndr., Keldu

5 hndr., Minnahraun 3 hndr., Gil 12hndr. (er eitt hundr-

að hundraða og tíutíu hundruð).

4. Jón sýslumaður Björnsson hafði áður fengið vegna

konu sinnar Guðrúnar Steina 36 hndr., Hlíð undir

FjöIIum 20 hndr., Garð 12 hndr., Skálardal 6 hndr., Steig

6 hndr., i Aðalvík 20 hndr. (er tíutíu hundruð).

5. Anna var þá enn ógefin. Hún fékk Reykjarfjörð 30

hndr., Arngerðareyri 24 hndr., Furufjörð 12 hndr., Halls-

staði 8 hndr., Eyri 8 hndr., Bjarnastaði 12 hndr.,^

Kroppsstaði 6 hndr. (er tíutíu hundruð).

6. Séra Árni hafði vegna konu sinnar Hólmfríðar áður

fengið í Ási 60 hndr., en nú Miðbæli 30 hndr., í Ey 7

hndr., Sæból 12 hndr. (er tíutíu og níu hundruð).

7. Eyjólfur hafði vegna Solveigar konu sinnar áður fengið

í jörðum 60 hndr., nú fékk hann 35 hndr. í Raufar-

felli og 10 hndr. i Þykkvabæ (er tíutíu og fimm
hundruð).

8. Árni á Grj'tubakka hafði áður fengið með konu sinni
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Sigríði í jörðum 65 hndr., en nú fékk hann i viðbót í

Ey 11 hndr. (er sjötiu og 6 hundruð).

9. Biskup Guðbrandur hafði vegna konu sinnar áður

fengið Staðarfell 60 hndr., nú var viðbætt Gelti 13

hndr., Minni-Bakka 8 hndr., Breiðabóli 24 hndr. og

Keflavík 8 hndr. (er ellefutíu og þrjú hundruð).

10. Ingibjörg uppbar og í jörðum eptir Árna, með því

sem henni hafði verið áður afhent, yfir tíutíu hundruð.

Björn Gunnarsson.

Sjá um hann við Múlasýslu. Þá Árni sleppti Skapta-

fellssN'slu nálægt eða eptir 1580, sýnist sem sj'slunni haíi

verið skipt og Björn Gunnarsson hafi tekið annan part

sýslunnar, sem ráða má þar af, að 1585, þá synir biskups Gísla

vísiteruðu Austíirðingafjórðung, var Björn í för þeirra bæði

í Múla- og Skaptárþingi, og gerði i báðum þeim sýslum

sýslumannsverk, sem yfirvald við helmingadóma. En fyrir

1590 mun hann hér hafa verið frá sýslunni, hafi hann
nokkurn tíma hér haft s^^sluvöld.

Gísli Arnason.

Sjá um hann við Rangárvallasýslu. Fyrst mun hann
hafa verið umboðsmaður föður sins í þessari sýslu og síð-

an tekið hana hálfa að vísu og haldið þar líka klaustur

að Þykkvabæ, en nálægt eða eptir 1590 skipt henni við

Nikulás Björnsson fyrir hálft Rangárþing. Ei hef eg séð

dóma Gísla í Skaptárþingi og því er ei þetta áreiðanlegt.

Likast er, að eptir 1600 hafi Gísli eptirlátið Þorleifi dóttur-

manni sínum hálft Skaptárþing, en Nikulás ei verið þar

annað en umboðsmaður Hákonar Árnasonar^).

Nikuiás Björnsson,

Sjá um hann við Rangárvallasýslu. Hann meina eg

hafi 1 fyrstu tekið hálfa Skaptafellssj'slu fyrir hálft Rang-
árþing nálægt 1590. Svo hygg eg hann hafi og verið um-
boðsmaður Hákonar Árnasonar, eptir að Hákon tók þessa

1) Jón Torfason er nefndur umboösmaður Gisla Árnason-
ar 1612.

39*
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sýslu fyrst hálfa og svo alla. 1596 nefnir hann 6 menn
í dóm að Kleifum í umboði kongs umboðsmanns Hákonar
Arnasonar, um slráka og stelpur, sem um sveitir flakka

með öðru fleiru^). Máske hann hafi i þessari sýslu ei

verið nema umboðsmaður Hákonar.

Hákon Árnason.

Sjá um hann við Arnessýslu. Eg meina hann hafi

fyrst tekið hálft Skaptárþing eptir 1590 og máske alt seinna.

En það er víst, að Skaptárþing hefur hann haldið. 1594

lætur hann dóm ganga um sárabætur. 1596 lætur Nikulás

Björnsson dóm ganga að Kleifum í umboði Hákonar.

1597 lætur Hákon sjálfur dóm ganga i Skaptárþingi. 1598

nefnir Hákon 6 menn í dóm að Dyrhólum í MjTdal um
heysókn-). Meina eg Hákon hafi haldið Skaptafellssýslu,

að minnsta kosti hálfa, til síns dauða 1608. En Þorleifur

hafi nálægt 1600 haldið hinn helming sj'slunnar og máske
alla frá 1608 til 1612 eða lengur.

Sigvaldl Halldórsson.

Faðir: Halldór sýslumaður Skúlason (sjá áður).

Móðir: Ingveldur góða Þorvaldsdóttir.

Kona: Elín^) Ólafsdóttir sýslumanns Guðmundssonar

(sjá Strandas5'slu),

Börn: A. Eiríkur á Búlandi (sjá áður).

B. Halldór.

C. Þórunn.

D. Guðrún.

E. Guðrún önnur. Sjá um þau við Stranda-

SN'Slu*).

Sigvaldi bjó á Búlandi og var 1 heldri bænda röð

og stundum lögsagnari. 1608 nefndi hann 6 menn í dóm
um ákæru Gísla sj'slumanns Árnasonar til Þykkvabæjar

1) Pað var 29. mai (laugardaginn næsta fj'rir hvitasunnu),

2) Hinn 18. júli 1593 á Leiðvelli dæradi hann Sigurð Gott-

skálksson til konungs náðar fyrir prjá einfalda hórdóma.

3) Elín var dóttir Jóns sýsluraanns Ólafssonar.

4) II, 339—342.
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laiidseta, um rekaþjófnaðar-misgrun, og optar nefndi hann

í (lóm menn. Mun hann hafa verið umboðsmaður Hákonar
eða Gísla^).

Þorleifur Magnússon.
Faðir: Magnús sýslumaður Jónsson í Bæ og í Ögri

(sjá Barðastrandarsj'slu).

Móðir: Ragnheiður Eggertsdóttir lögmanns Hannes-

sonar.

Kona fijrri: Gróa Gísladóttir sýslumanns á HKðarenda Arna-

sonar (sjá Rangárþing).

1) EirikuF Jakobsson, er var umbodsmaður Bucholts

1578 og lengur (Saín II, 715), hafði sýslu í Skaptafellsþingi 1590

(Ártiðaskrár bls. 247). Hann var klausturhaldari á Pykkvabæj-
arklaustri og átti Guðrúnu Björnsdóttur, ekkju séra Grims Skúla-

sonar i Hruna, móður Björns málara, sbr. dóm Hákonar
sýslumanns Árnasonar (ártalslaus) um umboð barna Guðrúnar
eptir Eirík látinn: ísl. Ártiðaskrár bls. 247—249. 1582, 2. mai
nefndi Eirikur Jakobsson dóm i Holtum i Hornafirði um fjöru-

markaþrætu milli Einholts í Hornafirði og Viðborðs (A. M. Apogr.

2013) og er hann pá nefndur kongs umboösmaður í Skaptafells-

þingi. Hvenær Eiríkur hafi andazt er óvist. Hann var á lifi 14.

júli 1590, en látinn fj'rir 1595.

Jakob Hannesson. 1G02, 31. mai er Jakob bóndi Hann-
esson nefndur »konungl. majestets lénsmann« í Skaptafellssýslu,

og ritar þá undir bréf frá öllum almúga i Landbroti til Cdds
biskups um nýja kirkju þar (A. M. 259 4to). Hinn 31. okt. 1605

var útnefndur 6 manna dómur á Leiðvelli af Sigvalda Halldórs-

syni, er þar hafði löglegt umboð bóndans Jakobs Hannessonar
kgl. majestets sýslumanns í Skaptafellsþingi um hestalán og skips-

áróður landseta Pykkvabæjarklausturs eptir kröfu Gísla Árna-

sonar, og var dómur þessi samþykktur af lögmönnunum Gísla

Pórðarsyni og Jóni Sigurössyni (sbr. J. S. 64 fol. eptir bréfi i

safni A. M. 249 4to og 236 4to), Er það líklega annar dómur en

Bogi getur hér um frá 1608. Jakob þessi hefur þvi um þær
mundir haft s^'slu í Skaptafellsþingi. Hann er að sjálfsögðu

sami maður og Jakob Hannesson, er var umboðsmaður Jóhanns
Bucholts 1581 (sbr. Hirðstjóraannál Safn II, 715), og var þá jafn-

framt sýslumaður i Gullbringusýslu (sbr. svonefnda Seltirninga

samþykkt 1581). í dómi Gisla lögmanns Hákonarsonar 15. maí
1622 á Esjubergi er Jakob Hannesson lögréttumaður talinn þar

fyrstur dómsmanna, og mun það vera sami maður og Jakob
Hannesson fyrrum sýslumaöur.
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Barn: A. Þrúður, giptist 1649 Gísla sýsluraanni Magn-
ússyni (sjá Múlasýslu).

Kona seinni: Sesselja Björnsdóttir á Laxamýri Magnússon-

ar og Guðríðar Þorsteinsdóttur. Sesselja deyði

1687, 83 ára.

Börn: B. Þorsteinn Múlasj'slumaður (sjá þar) og sið-

ar í Skagafjarðarsýslu (sjá þar).

C. Gróa fyrsta kona Gísla biskups Þorlákssonar.

Þau giptust á Hólum 1658. Voru honum þá

talin 5 hundruð hundraða í föstu og lausu, en

henni 3 hundruð hundraða og 107 hundruð.

Hún deyði barnlaus á Hólum 27 ára 1660.

Þorleifur tjáist fæddur 1565. Var hann við lærdóms-

menntir á unga aldri. Skólalærður fór hann utan til

Amsterdam og fleiri merkilegra höfuðstaða, hvar hann lagði

sig eptir lærdómi, kom út og gerðist SN'slumaður í háifri

Skaptafellssj'slu, og máske alhi frá 1608 til 1612 að vísu,

og giptist Gróu. Eptir dauða Gisla tengdaföður síns bjó

hann á Hlíðarenda alla æfi. Hvort hann hélt Rangárþing

eptir Gísla er meiri efi á, þó mörgura þyki það líklegt. En
Skaptárþing hefur Þorleifur haldið frara yfir 1649, því að þá

afsakar hann sig ásamt Þorsteini sýslumanni Magnússyni,

að ei geti sótt alþingi vegna aldurdóms. 1620 sór Þorleif-

ur kongi sinn eið ásamt öðrum sýslumönnura, þó hann
væri fjTÍr löngu þá orðinn sýslumaður. Hann var dóms-

maður á alþingi 1634, 1636 og 1637. Jens SöíTrensson af-

henti Þorleifi Rangárþing 1634, því hélt Þorleifur öUu til

1640, þá Hákon Gíslason fékk það að vísu hálft.

Engan dóra hef eg séð eptir Þorleif neraa einn, er

þeir s\^sluraenn Þorleifur og Þorsteinn létu ganga á Leið-

velH 15. maí 1643 ura vatnsveiting, en öllum sögnum ber

saman um Þorleifs sj'sluvöld í SkaptafellssNslu, geta þó ei

nær hann tók liana eða sleppti henni. Min meining er,

hann hafi haldið þá sýslu alla frá 1608 til 1612, en af-

staðið hana hálfa til Þorsteins Magnússonar eptir 1611.

1652 deyði Þorleifur^). Hafði hann þá um nokkur

1) Hann andaðist 13. október og hefur þá verið 87 ára gam-

all, sé þaö rétt, að hann sé fæddur 1565.



607

fyrirfarandi ár haldið Einar Þorsteinsson fjTÍr sinn um-
boðsmann.

Þorleifur var haldinn margvís. Eru þar um ýmsar
sagnir ótrúanlegar. Ein er sú hann hafi átt kistu, sem
hann hafi aldrei lofað sinni fyrri konu að líta ofan í, en

geymt vandlega Ij'kil að henni. Eitthvert sinn, þá hann
ferðaðist í sj'slu sína, skyldi honum hafa eptir legið lyk-

illinn, en Gróa kona hans fundið hann og forvitnast í kist-

una. Þá hún henni upp lauk, hafi hún átt að sjá í henni

mannshöfuð, sem sagði putt i þiy Gróa, en hún dauðhrædd
þá strax læst kistunni. Munnmæli þetta er lítt trúanlegt,

sem aðrar almúgasagnir frá þeirri hjátrúarfullu öld. En
þá voru flestir fróðir og spakvitrir menn haldnir lærðir 1

forneskju.

Vilur, fastúðugur og drenglyndur maður mun Þorleif-

ur hafa verið og fróður að því skapi. Hann tjáist að hafa

skort þrjá vetur á nírætt, þá hann andaðist 1652. Hann
var og auðmaður, hæglyndur og í mörgu ágætur maður.

Hann hafði og kongsjarða-umboð mjög lengi og var mesti

vinur Þorsteins sKsIumanns Magnússonar. Hann tjáist að

hafa búið á Þykkvabæ, áður en hann flutti að Hlíðarenda

og líklega haft það klaustur hálft. Líklegt er, að Þorleif-

ur hafi tekið Kirkjubæjarklaustur hálft eða allt, þá hann
sleppti Þykkvabæjarklaustri við Þorstein. (Þormóður
Kortsson hélt Kirkjubæjarklaustur 1607).

ÞorsteJnn Magnússon.
Faðir: Magnús í Stóradal Árnason Péturssonar Lopts-

sonar Ormssonar (sjá Strandasýslu).

Móðir: Þuríður laundóttir séra Sigurðar á Grenjaðar-

stað, arfleidd (sjá Strandasýslu).

Kona fgrsta: Guðríður yngri dóttir séra Árna í Holti undir

EyjaQöllum Gíslasonar biskups. Þau giptust

4605.

Börn: A. Einar sýslumaður (sjá síðar).

B. Hákon sjslumaður (sjá síðar).

C. Magnús (sjá Rangárvallasýslu).

D. Vilborg átti Magnús Bjarnason Sigurðsson-

ar (sjá Vestmannaeyjar), þ. b.:
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1. Guðni átti Ólöfu Halldórsdóttur, bl.

2. Guðmundur.

8. Ingiríður.

4. Guðríður.

5. Þórunn.

6. xVnna (sjá Vestmannaej'jasýslu).

Kona önnur: Vigdis, (giptist 1614), dóttir séra Ólafs á

Söndum skálds Jónssonar Erlingssonar Gisla-

sonar. (Aðrir rita, að Vigdís bafi verið sein-

asta kona Þorsteins sýslumanns, (og mun það

réttast)^), og að áður hún giptist hafi hún verið

um hríð hjá lionum ráðskona fj'rst).

Börn: E. Arni átti Rannveigu (al. Ragnliildi) systur

séra Ketils í Asum Halldórssonar, þ. b.:

1. Vigdís átti Stefán Jónsson í Skipa-

gerði, þ. b.:

a. Guðmundur á Strönd í Landeyjum

átti Guðríði Brynjólfsdóttur og mörg
börn.

2. Halldór.

3. Hákon.

4. Stefán.

5. Hóhnfríður.

6. Guðríður.

7. Valgerður.

8. Ormur^).

F. Guðrún átti Stefán Einarsson Stefánssonar

Arnasonar, börn^):

1) Pað er réttara, að Vigdis var siöasta kona Porsteins, en

Ásdís Vigfúsdóttir miökona hans og andaðist hún af barnsförum.

2) Sjá um börn Árna Porsleinssonar og Rannveigar bls. 48

—49 hér að framan.

3) Sigurður Magnússon ættfræðingur í Holtum i Hornafirði

segir (á einum stað), að kona Stefáns Einarssonar frá Hörgslandi

hafi verið Guðriður Árnadóttir Porsteinssonar sýslumanns (sbr.

bls. 49). Hann nefnir samt Guðrúnu alsystur Arna, dóttur Por-

steins sýslumanns og síðustu konu hans Vigdisar, en getur ekki

um, hverjum hún hafi gipzt, eða hvort hún hafi gipzt. A öðr-
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1. Einar átti Emerentiönu Halldórsdóttur

og börn.

2. Sigvarði sterki átti Kristínu Jakobsdótt-

ur, bl.

3. Árni átti Sigriði og börn.

4. Þorvarður, drukknaði 1685 1 Vestmanna-

eyjum, bl.

Kona þriðja: Asdis Vigfúsdóttir s\'slumanns á Kalastöðuni

Jónssonar, bl. (Aðrir telja hana miðkonu Þor-

steins og hafi gipzt frá Steindóri sýslumanni

Gíslasyni á Knerri 1614, en dáið af barnsför-

um, bl.).

Laundætur Þorsteins, sem til aldurs kom-

ust, voru:

G. Guðrún átti Vigfús Jónsson lögréttumann á

Herjólfsstöðum í Alptaveri^), börn:

1. Árni átti Guðrúnu Sveinsdóttur prests.

2. Jón átti Málfríði (aðrir Marínu)-) Jóns-

dóttur.

3. Eiríkur á Móeiðarhvoli.

4. Þórdís.

5. Guðrún átti séra Ketil Halldórsson i Ás-

um og börn^).

H. Guðrún önnur átti Guðna í TungufelH, þ. b.:

1. Ásmundur átti Guðlaugu Finnsdóttur og

börn.

2. Sigurður átti Katrínu Finnsdóttur og

börn*).

um stað viröist hann þó telja hana konu Stefáns og pað hygg

eg réttara, enda er svo talið í nær öllum ættatölum. Verið get-

ur og, að Stefán haíi verið tvikvæntur og s. k. hans Guðriður

Árnadóttir. Katrín var og dóttir Porsteins sýslumanns og Vig-

dísar og dó hún ung.

Ti Vigfús lögréttumaöur (sbr. bls. 296—297) var bróðir Guðna
i Tungufelh, er átti Guðrúnu aðra laundóttur Porsteins sýslu-

manns, og voru þeir synir séra Jóns Stefánssonar í Kálfholti.

2) Pað er réttara.

3) Sjá um börn séra Ivetils og Guðrúnar bls. 49—50.

4) Um afkomendur þeirra bræðra Asmundar og Sigurðar
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8. Salvör átti séra Jón Jónsson í Reykja-

dal og börn^).

4. Þórdís.

5. Guðrún.

Þorsteinn var á unga aldri við lærdómssakir og gerð-

ist hinn lögvitrasti maður. Mun hann þá hafa framazt

utanlands. En hingað til lands var hann kominn 1605,

því að þá giptist hann sinni fyrstu konu. En ei hygg eg

hann haíi tekið sýsluvöld í Skaptárþingi fyr en eptir Há-

kon 1608 eða 1609 eða seinna, 1612, eins og ritað er í

fræðibókum. Seinna fékk Þorsteinn allt Þykkvabæjarklaust-

ur, þá Þorleifur sleppti því hálfu. 1619 var hann kosinn

að fara utan ásamt öðrum eptir kongsboði upp á taxtann.

1620 vann hann á alþingi hollustueið konungi. Hann var

dómsmaður á alþingi 1635, 1636, 1637 og 1638. 1644 kom
dómur Þorleifs og Þorsteins Magnússonar til alþingis,

hvern þeir höfðu útnefnt á LeiðvelH um vatnsveiting.

1647 kom Þorsteinn með dóm sinn í lögréttu. 1653 lagði

hann af Þykkvabæjarklaustur, sem synir hans Magnús

og Hákon þá tóku, og nálægt þeim tíma hygg eg hann

haíi sleppt hálfri Skaptafellssj^slu til sona sinna, eða um
það ieyti, sem Þorleifur sleppti sínum sj'sluparti. Þeir

Þorleifur og Þorsteinn höfðu Skaptárþing í sameiningu og

hafði þó Þorsteinn meiri straumbrot fyrir sj'sluverkum sem

nálægari; hafði og Þorleifur tekið Einar Þorsteinsson fyrir

sinn umboðsmann á sínum seinni árum.

1656 í júnímánuði dej'ði Þorsteinn-) og þótti verið

hafa ágætur maður i flestu. Hann var haldinn kvennholl-

ur og héraðsríkur, en spekingur í lögum. Eptir það þeir

Guðnasona er áöur getiö allitarlega bls. 450—451. Frá Sigurði Guöna-

sj^ni er komin Ásgarðsætt (langfeðgaætt Jóns Sigurðssonar).

1) Son séra Jóns og Salvarar var Jón á Ófriðarstöðum í

Hraunum átti Guðlaugu Þórhalladóttur Oddssonar, peirra son:

Gísli prestur í Saurbæjarþingum (f 1781), er átti Önnu Sotríu

dóttur I^árusar Gottrups og var þeirra son Olafur prestur i Saur-

bæjarþingum (Mála-Ólafur).

2) Hann andaðist 8. júni 1655 (ekki 1656). í Safni til sögu

íslands IV, 200—215 er prentuð wRelatio Porsteins Magnússonar

um jöklabrunann fyrir austan 1625«.
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Þorleifur og Þorsteinn slepptu sýslunni var ekki eins eig-

inlegt með þeim Þorsteinssonum, og tóku þá að ger-

ast á henni skipti, sem lengi síðan við héldust.

Þorsteinn sýslumaður bjó lengst af á Þykkvabæjar-

klaustri og var maður vel efnaður. (1653 tóku synir

hans Magnús og Hákon Þykkvabæjarklaustur. Páll

Ámundason varð skyldugur upp í klaustursafgjald um 4

rd. specie og 2 krónur. Part af Þúfu í Kjós lét hann

þar upp í).

í austurhluta sýslunnar:

Einar Þorsteinsson.

Þorsteinn sýslumaður Magnússon nýnefndur.

Guðríður yngri Arnadóttir Gíslasonar biskups.

Auðbjörg Filippusdóttir Teitssonar Björnsson-

ar officialis á Melstað Jónssonar biskups Ara-

sonar.

A. Ólafur sýslumaður (sjá síðar).

B. ísleifur sýslumaður (sjá síðar).

C. Sigurður, var orðinn lögréttumaður 1680,

átti Helgu Þórðardóttur prests á Kálfafelli

^Guðmundssonar, þ. b.:

1. Guðn5' átti Sigurð iögréttumann á Sól-

heimum Jónsson, börn:

a. Hólmfríður fyrri kona séra Benedikts

Jónssonar, áttu börn^).

b. Auðbjörg.

Faðir:

Móðir.

Kona

:

Börn

:

1) Synir séra Benedikts og Hólmfriöar voru:

a. Þormóður sigldi.

b. Vigfús prestur á Kálfafellsstað átti Málmfríði Jónsdóttur frá

Blikalóni Porsteinssonar, þ. b.:

aa. Kristján lögsagnari (sjá siðar).

bb. Margrét átti Guðmund á Kálfafelli son Brynjólfs prests

Guðmundssonar og börn.

cc. Kristín átti Jón á Uppsölum í Suðursveit Pórarinsson

Pálssonar Salómonssonar og Sigriðar Brynjólfsdóttur

prests Guðmundssonar.
dd. Jón á Söndum í Meðallandi átti Kristínu Björnsdóttur

Brynjólfssonar prests Guðmundssonar.
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2. Guðrún átti Erlend Jónsson lögréttu-

mann á Dyrhólum, þ. b.:

a. Þórður átti Petrónellu dóttur Bjarna

sj'slumanns Nikulássonar og börn.

b. Sigurður á Sandhólaferju, giptist og

átti börn^).

c. Einar átti Guðrúnu dóttur Jóns Björns-

sonar í Hh'ð-).

d. Vilborg átti Þorstein son Bjarna s^slu-

manns Nikulássonar.

Seinni kona Sigurðar Guðrún (al. Þuriður)^)

dóttir Jóns Eiríkssonar lögréttumanns, börn:

3. Vigfús lögréttumaður í Hjörsey seinni

maður Sigríðar Guðmundsdóttur (sjá

KjósarsN'slu).

4. Jón sýslumaður, settur 1731— 1735 í

Skaptafellss\slu (sjá hér síðar).

5. Helga átti Pétur Einarsson á Ketilsstöð-

um i Mjrdal, börn:

a. Ingveldur*).

b. Ragnhildur^).

Enn eru talin börn SigurÖar lögréttumanns og Guðnýjar:

c. Einar átti Guðrúnu Ólafsdóttur.

d. Porsteinn.

1) Sigurður Magnússon i Holtum segir, að Sigurður Erlends-

son hafi dáið ókvæntur.

2) Kona Einars er hjá Ó. Snókdalín talin Guðrún dóttir

Björns Jónssonar í Hlíð í Skaptártungu, og er pað rétt, þ. b.:

a. Sigurður átti Hildi Ingimundardóttur úr Biskupstungum

Snorrasonar.

b. Vilborg átti Vigfús Steinmóðsson, þ. b.: Steinmóður og Guð-

laug.

3) Réttara: Puriður. Hún var miðkona Sigurðar Einarsson-

ar, því að siðasta kona hans var Hallgerður Sigmundsdóttir prests

i Asum Guðmundssonar, ekkja Jóns Fabíanssonar í Flögu og áttu

þau ekki börn,

4) Ingveldur átti Jón Einarsson i Hólmakoti.

.5) Ragnhildur álti Jón Halldórsson Axelssonar (bls. 327).
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c. Sigurður').

d. Halla^).

6. Guðríður,

D. Filippus átti Þórunni Jónsdóttur; þeirra son:

1. Gunnar lögréttumaður 1708^).

E. Guðmundur lögréttumaður í Rangárþingi

átti Guðrúnu dóttur Magnúsar i Þorláks-

höfn; börn:

1. Kristín, fædd 1693, átti Brynjólf lög-

réttumann Jónsson*); börn:

a. Jón lögréttumaður átti Margréti og

börn.

b. Málfríður seinni kona séra Jóns Bergs-

sonar, bl.

c. Sigríður átti Einar Þorvarðsson og

börn.

F. Gunnar prestur í Kálfholti, dó 1718, átti

Ragnhildi Magnúsdóttur; þ. b.:

1. FiHppus prestur 1 Kálfholti^) átti fyr

Rannveigu Jónsdóttur, bl., síðan Vilborgu

Þórðardóttur ráðsmanns; börn:

a. Gunnar átli Þórunni Ingimundsdóttur

prests Gunnarssonar og börn.

b. Jón átti Ingveldi Þorsteinsdóttur

Kortssonar og börn.

c. Rannveig átti fyr Jón lögréttumann

í Selvogi; börn:

aa. Fihppus.

1) Siguröur átti Guöfinnu Oddsdóttur Hallvarðssonar.

2) Halla átti Eyjólf Sveinsson.

3) Hér virðist vera blandað raálum um Gunnar Filippusson

lögréttumann í Bolholti föður séra Filippusar í Kálfholti, en hann

var son Filippusar Þorbjarnarsonar, en ekki Filippusar Einars-

sonar, er dó bl.

4) Brynjólfur bjó á Litlalandi í Ölfusi.

5) Petta er gersamlega rangt. Séra Filippus var ekki son

séra Gunnars Einarssonar i Kálfholti, heldur son Gunnars Fil-

ippussonar lögréttumanns i Bolholti, eins og áður var getið.
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bb. Steindór skipherra.

Svo átti hún Bjarna riddara Sigurðs-

son frá Selvogi. Bjarni dó 1833;

börn

:

cc. Sigurður kaupmaður.

dd. Vigdís.

ee. Járngerður^),

2, Erlendur klausturhaldari í Þykkvabæ,

fyrri maður Sigríðar Guðmundsdóttur

frá Alptanesi (sjá Kjósarsýslu). Erlendur

dó 1730 (ahi 1729).

3. Ragnhildur átti Högna lögréttumann á

Laugarvatni (hann dó 1730) son séra

Björns á Snæfoksstöðum; þ. b.:

a. Jón (fæddur 1713) átti Guðrúnu Ein-

arsdóttur prests á Lundi Oddssonar;

þ. b.:

aa. Jón Strandasýslumaður í Bæ
(sjá þar).

b. Anna (dó 1799) átti Símon Sighvats-

son í Krísuvik, bL

c. Ragnhildur átti séra Sigurð Jónsson

á Kálfatjörn og börn.

d. Gunnar lögréttumaður átti Solveigu

Vernharðsdóttur og börn.

e. Hildur átti Jón í Fellsmúla og börn:

f. Björn í Vorsabæ (fæddur 1719) átti

Bryngerði Knútsdóttur og mörg börn-).

1) Allur þessi ættleggur á ekki hér heima. Hefur hans verid

áöur getið ítarlega i riti þessu III, 146—149.

2) Afkomenda Högna á Laugarvatni og Ragnhildar Gunnars-

dóttur er annarsstaöar getið allrækilega í athugasemdum bls. 458

—459 hér að framan.

Enn voru börn séra Gunnars i Kálfholti:

4. Vigfús í Kirkjuvogi átti Vilborgu Guðmunds-
dóttur frá Leirubakka Magnússonar (sjá Vest-

raannaej'jasýslu).

5. Auðbjörg átti séra Vigfús Jóhannsson i Kald-

aðarnesi og voru börn peirra: Jóliann faðir

Gísla i Votmúla og Tómasar í Minnivogum,
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G Jón klausturhaldari á Þykkvabæ, lögréttu-

maður í Skaptárþingi, átti Alfheiði A-

mundadóttur Þormóðssonar Kortssonar;

börn:

1. Kort á Kirkjubóli á Miðnesi, lögréttu-

maður í GuUbringusj'slu, átti Gróu Gísla-

dóttur lögréttumanns, systur Ólafs bisk-

ups; börn:

a. Gísli^) átti Ingveldi Sigurðardóttur og

börn:

b. Auðbjörg átti Guðna sýslumann Sig-

urðsson (sjá Gullbringusýshi).

c. Þórunn átti Runólf Sigurðsson og

börn.

d. Soiveig átti Þorvarð Einarsson í Braut-

arholti^).

2. Séra Árni deyði 1707, bl.^).

3. iMargrét^).

Páll 1 Votmúla faðir Jóns á Haugi, Sigurður

faðir Siguröar i Ásakoti 1 Flóa, og Ólöf, er

átti Vigfús í Valdakoti Álfsson prests í Kald-

aöarnesi Gislasonar.

1) Gisli Kortsson var stúdent og andaðist 1742. Dóttir hans

og Ingveldar Sigurðardóttur, systur Guðna sýslumanns, var:

a. Guðrún, er átti Jón í Þjóðólfshaga Einarsson Gottsveinsson-

ar á Minnivöllum Magnússonar.

2) S. k. Korts á Kirkjubóli var Vilborg Stefánsdóttir lögréttu-

manns á Gufunesi Jónssonar prests á Seltjarnarnesi Stefánsson-

ar, og hafði hún fyr átt séra Björn Gottskálksson á Stað 1

Grindavík.

3) Árni var prestur í Eyvindarhólum, dó í stórubólu s. á.

og hann vígðist.

4) Margrét var tvigipt. Fyrri maður hennar var Húni, er

mun hafa verið Oddsson, og var þeirra son Jón smiður á Fitj-

um á Miðnesi. Hann átti Porbjörgu Ketilsdóttur, þ. b.: Jón í

Moshaus faðir Gríms í Nýlendu, Halldóra, er átti Sigurð Gisla-

son í Miðkoti og Oddbjörg, er átti Einar Illhugason í Sandhól.

S. m. Margrétar Jónsdóttur, móður Jóns Húnasonar, er talinn

Bjarni nokkur, og þeirra dóttir Ragnhildur 3. kona Jóns Halldórs-

sonar á Hóli í Svinadal, þeirra son Pétur á Hvítanesi í Skil-

mannahrepp.
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H. Þorleiíur lögréttumaður átti Þuríði (al.

Þrúði^) dóttur Magnúsar i Njarðvík eystra

Einarssonar; þ. b.:

1. Þorleifur-).

2. Sesselja.

I. Þórunn átti Ketil Jónsson frá Felli í Horna-

firði Ketilssonar; börn:

1. Sigurður^).

2. Vilborg*).

3. Halldóra.

4. Guðrún.

K. Guðrún átti Þorstein Eyjólfsson, bl.^).

L. Hólmfríður átli Pál lögréttumann Bjarna-

son, bl.*').

1) Réttara: Þrúður. Porleifur lögrétturaaöur dó 1713.

2) Þorleifur dó i stórubólu 1707, 22 ára gamall.

3) SigurÖur bjó á Meöalfelli i Nesjum og í Árnanesi og var

lögréttumaöur, átti Margréti Einarsdótlur, þ. b.:

a. Jón í Árnanesi átti Herdisi Pálsdóttur, þ. b.: Einar á Horni,

Kolbeinn í Árnanesi, Gísli, Guörún átti Jón Hálfdanarson á

Viðboröi og GuÖriður átti Hálfdan Jónsson á Rauöabergi.

b. Erlendur átti Elínu Hallsdóttur, þeirra son Erlendur, bjó í

Suöursveit.

c. Guðrún átti Þorvald Hjörleifsson.

4) Vilborg átli Jón í Árnanesi Þorbjörnsson Sveinssonar

Snjólfssonar, þ. b.:

a. Ketill i Árnanesi faöir Jóns i Holtum.

b. Eiríkur átti Lúzíu Ásgrimsdóttur og börn.

c. Jón á Meðalfelli. Hans börn: Hannes á Meðalfelli, Vilborg

kona Halldórs i Miðskeri og Guðrún kona Eyjólfs Snjólfs-

sonar i Stórulág.

d. Guðrún átti fyr séra Högna Guðmundsson i Stöð, og var

son þeirra Jón prófastur á Hólmum, en siðar séra Vigfús

Jónsson i Stöð.

5) Porsteinn var skólagenginn, lögréttumaður á Háeyri á.

Eyrarbakka, son séra Eyjólfs Jónssonar á Lundi. Guðrún var

f. k. hans.

G) Páll var son Bjarna prests Sveinssonar í Meðallandsþing-

um, bjó á Fljótum i Meðallandi.
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M. Þorsteinn dó ógiptur, bl.^).

N. Jón^).

Einar var orðinn lögréttumaður 1644, og skömmu þar

eptir mun hann hafa gerzt umboðsmaður Þorleifs sýslu-

manns á Hlíðarenda. En þá Þorleifur sleppti, nálægt eða

eptir 1646 eða seinna, hefur Einar tekið austurpart sýsl-

unnar. Hinn 10. mai^) 1650 að HoHum i Hornafirði lét

Einar dóm ganga í umboði Þorleifs og Þorsteins sýslu-

manna um enskan bát, sem hann með mönnum bjargaði.

1651 lét Einar dóm ganga og lýsti burthlaupinni konu.

1652 19. maí hefur Einar nefnt menn í dóm á Kleifum

um illyrði Ragnhildar Ólafsdóttur við Magnús prest á

Hörgslandi, og sama ár gekk dómur Einars og föður hans

á Leiðvelli um eið Margrétar Þórarinsdóttur óráðvandrar,

og er það ef til vill sá dómur, sem getið er um í lög-

þingisbókinni 1652, dagsettur 22. maí 1652. 1659 kom til

alþingis dómur Einars um Emerentiönu Þorsteinsdóttur og

hennar barnsfaðernisl5"singu. 1662 bar Einar undir lög-

réttuna dóm um ábyrgð leiguliða og ábyrgð þeirra á kúgild-

um, sem fórust í jarðeldinum. 1665 Ksir Einar sýslumaður

Ingveldi Bjarnadóttur, og sama gerði Hákon bróðir hans.

1668 er getið dóms um þjófnað Hjörleifs Árnasonar, 1669

um barnsfaðernisIS'sing á hollenzkan mann og 1670 enn

dóms um barneign. Einar var kvaddur á alþingi til með-

dómsmanns og var þar 1661, 1668 og 1669. 1680 gaf

Einar til lögréttunnar exi þá, er lengi síðan var brúkuð

til sakamanna aftöku. 1682 hefur Einar dæmt um mann,

sem úti varð. Sá dómur var borinn undir lögréttu sama ár.

Einar sýslumaður tók ísleif son sinn sér til aðstoðar

í aldurdómi sínum nálægt 1680. S^'slunni meina eg Einar

sleppti um 1684. En dulið er mér, hvort hann lifði nokkuð
þar eptir*). Um lærdóm hans og annað fleira er mér

1) Porsteinii drukknaöi i Vestmannaeyjum á góuþrælinn, og

varð raikið manntjón þann dag. Paö var um 1683.

2) Pessa Jóns annars er venjulega ekki getið meðal barna
Einars sýslumanns.

3) Dómur þessi er dags. 16. mai (1650) i J. S. 64 fol.

4) Einar sýslumaður bjó á Felli i Mýrdal. Mun hafa dáið

um 1691.

40
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ókunnugt, en með heldri sýslumönnum á sinni tið er

hann talinn.

ísleifur Einarsson.

Faðir: Einar sj'slumaður Þorsteinsson nj^nefndur.

Móðir: Auðbjörg Filippusdóttir.

Kona: Vilborg Jónsdóttir prófasts í Bjarnanesi Eiríks-

sonar.

Börn: A. Jón sýslumaður (sjá síðar).

B. Þórunn átti séra Bjarna Þorleifsson á Kálfa-

felH; þ. b.:

1. Þorleifur prestur 1 Reykholti, dó 1783,

ógiptur, bl.

2. Þórunn átti Guðmund sýslumann Sig-

urðsson (sjá Snæfellsnessýslu).

3. Kristín miðkona Boga Benediktssonar í

Hrappsey, bl.

4. Jón lögsagnari og þénari hjá Jens sýslu-

manni Wíum, hvarf með honum.

5. Sigríður dó bl.

C. Sigríður dó 1796, 84 ára, átti séra Halldór

Pálsson á Breiðabólsstað; börn:

1. ísleifur ráðsmaður í Skálholti, dó 1784,

átti Helgu Halldórsdóttur, bl.

2. Kristín (dó 1811, 70 ára) átti 1776 Stein-

dór sýslumann Finnsson (sjá Arnes-

sýslu).

D. Einar drukknaði í Skeiðará,^) bl. 1706, 27.

nóv., gaf kongur honum leyfi til að ekta

Kristínu Bjarnadóttur systurbarn silt.

E. Sigríður önnur átti Jón Jónsson á Orm-
arsstöðum austur, bl.-).

ísleifur var fyrst til aðstoðar föður sínum, en fékk veit-

ing fyrir austurparti sj'slunnar 1684. Það sama ár lét hann

dóm ganga um mann nokkurn, sem úti varð. 1685 lét

1) Hann drukknaöi 1721,

2) Sigriöur þessi var systir Vilborgar konu ísleifs sýslu-

manns. Dætur hans, sem hér eru ekki taldar, voru: Pórunn

(önnur) og Guðrún, er báöar dóu í stórubólu.
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ísleifur ganga dóm um skattgjald. 1716 tók hann Jón
son sinn fyrir lögsagnara. 1720 deyði ísleifur, þá hann
hafði undir 40 ár verið við sýslumannsverk^).

Jön ísleifsson.

Faðir: ísleifur sýslumaður nýnefndur.

Móðir: Vilborg Jónsdóttir.

Kona: Þorbjörg Oddsdóttir prests á Kálfatjörn (er dó

1705) Arnasonar Pálssonar^).

Börn: A. Jakob dó bl.^).

B. Katrín átti séra Jón eldra, fjTst í Ásum, svo

á Kálfaíelli á Síðu 1754, dó 1773, prestur

29 ár; börn:

1. Dergur prestur í Einholti^) átti Katrínu

dóttur séra Jóns Steingrímssonar og

Þórunnar Hannesdóttur; börn.

a. Þorbjörg^).

b. ísleifur*^).

1) ísleifur sýslumaöur bjó á Felli í Suðursveit og andaðist

þar 30. marz 1720, 75 ára gamall. Hann er pvi fæddur um 1645,

sbr. minningu hans i Ijóðum eptir séra Jón Sigmundsson í Álpta-

veri í Lbs, 52 fol. Par er og grafskript yfir hann eptir séra

Benedikt Jónsson í Bjarnanesi, og önnur latnesk grafskript. Hann
var jarðaður á Kálfafellsstað 6. april.

2) Pau Jón sýslumaður og Porbjörg giptust í Skálholti 8.

nóv. 1716.

3) Jakob drukknaði við Vestmannaeyjar 1738.

4) Á að vera: Bergur prestur hinn gamli á Kirkjubæjar-
klaustri (f 1852), en séra Bergur í Einholti (ý 1813) var bræðr-
ungur hans, son séra Jóns Bergssonar yngra í Bjarnanesi.

5) Porbjörg átti fyr Pétur Sveinsson spítalahaldara á Hörgs-
landi og var s. k. hans, þau bl., en síðar Jón Jónsson spítala-

haldara þar, bróður Sigurðar stúdents í Varmahlíð, p. b.: Pétur,

Árni, Bergur á Fossi faðir Helga s. st. föður Lárusar á Kirkju-

bæjarklaustri og Bergs skólastjóra á Eiðum, og Sigurlaug, er

átti Ólaf Pálsson á Höfðabrekku. Synir Bergs Jónssonar á Fossi

voru ennfremur, auk Helga: Jón á Helgastððum í Biskupstung-

um og Bárður i Eyvindarhólum.

6) ísleifur dó ókv.

40*
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c. Jón^).

1716 gerðist Jón lögsagnari föður síns. 1717 átti hann

í deilum við Bjarna sýslumann Nikulásson á alþingi. S. á.

tók Jón hálft Þykkvabæjarklaustur eptir Ólaf sýslumann

og borgaði hans skuldir til kongsins 555 rd. spec, tók

og allan arf eptir Olaf sýslumann. 1719 voru harðar

deilur milh þeirra Bjarna og hans. 17. marz 1721 fékk

Jón kongsveiting fyrir austurparti sýslunnar. 1725^) kom
fyrir á alþingi þingsvitnismálið (sjá þar um við Bjarna

sýslumann Nikulásson). 1727 var um sama mál þrasað

1) Jón dó bl., drukknaöi i Geirlandsá. Enn voru börn séra

Bergs og Katrinar:

(1. Pórunn átti Halldór son Mála-Daviðs, þ, b.:

Bergur aðstoðarprestur á Eyri i Skutuls-

firði (Ý 31. des. 1854), Halldór i Geitdal i

Skriðdal, DaviÖ, Olöf og Katrin.

e. Málmfriður átti Porkel Jónsson i Skaptár-

dal, þ. b.: Bergur, Jón, Ragnliildur.

f. Porieifur átti Guðrúnu Porgeirsdóttur frá

,

Dalbæ i Landbroti Porgeirssonar, þ. b.:

Bergur söðlasmiður i Rvik, Sigurður á Fossi

á Síðu og Sigriður, er átti Ingiberg Magn-
ússon á Sléttabóli.

g. Porlákur á Sléttabóli átti Kolfinnu Magnús-
dóttur, systur Magnúsar i Skaptárdal, þeirra

son Magnús á Hörgslandi.

h. Katrin átti Bjarna Pálsson i Efri-Vik i Land-
broti, þ. b.: Hreiðar, Kristín.

i. Sigriður dó bl.

k. Guðrún átti Jón i Holtum í Hornafirði Jak-

obsson frá Klömbrum Sigurðssonar, þ. b.:

Jón, Bergur, Vigdis, Steinunn, Katrin.

S. k. séra Bergs gamla Jónssonar var Pórdis Guðmundsdóttir

sýslumanns á Setbergi Runólfssonar, þau bl.

2) Jóni sýslumanni var vikið frá embætti 25. janúar 1726 af

Fuhrraann amtmanni. Með konungsbréfi 30. mai 1729 (Lagasafn

M. Ket. III, 503—504) var Jón biskup Arnason og Nikulás sýslu-

maður Magnússon skipaðir rannsóknardómarar í máli Jóns og

svaramenn fyrir hans hönd gagnvart mótstöðumönnum hans.

Veturinn 1711—1712 er Jón i neðri bekk i Skálh'V^sskóIa (Lbs.

207 4to), en síðar flnnst hans ekki getið i skólaröðum og mun
hann hafa farið i'ir skóla. Hann hefur ekki orðið gamall maður,

liklega tæplega fertugur, er hann andaðist (1732).
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á alþingi. 1728 voru þeir Jón og Bjarni frá sýslunní

dæmdir af Benedikt lögmanni á alþingi vegna grunsemi

um þingsvitnið 1 deilumálinu. 1731 var Jón enn í málum

á alþingi og lítur svo út, sem hann hafi verið óróasamur.

Hann hafði hálft Kirkjubæjarklaustur um hríð og varð

nær félaus (Sigurður Kálfsson hafði og hálft Kirkjubæjar-

klaustur. Voru honum eptirgefnar af skuldum 1735, þá

hann sleppti klaustrinu, 66 rd. 56 sk.). 1732 á jólaföstu

(ahi 1733) deyði Jón sýslumaður eptir langvinnt málaþras,

Jón var lágur maður vexti, grannur og flatvaxinn,

nokkuð langleitur, lang- og lágnefjaður, opineygður og

ekki mjög fyrirmannlegur.

Jón Þorsteinsson.

Faðir: Þorsteinn prestur 1 Holti Oddsson prófasts

Eyjólfssonar.

Móðir: Kristín Grímsdóttir Einarssonar í Gunnarsholti

Ólafssonar.

Kona: Kristín Árnadóttir Hákonarsonar á Vatnshorn

Arnasonar.

Börn: A. Margrét átti séra Hálfdan prest í Hólum
undir Eyjafjöllum, (dó 1785). Hann var

son Gísla Þorlákssonar í Mörk undir Eyja-

fjöllum, börn:

1. Jón prestur í Hólum, vígðist 1781, dó

1797, átti Þorbjörgu Sigurðardóttur, bl.

2. Sæmundur prestur í Fljótshliðarþingum,

vígðist 1774, átli fyr Ingibjörgu Sigurð-

ardóttur, bl., svo Ingibjörgu dóttur séra

Arngrims á Melum.

3. Kristín átti séra Odd Þorvarðsson á

Reynivöllum, (dó 1804), börn:

a. Hálfdan prestur átti Ingibjörgu Magn-

úsdóttur og börn.

b. Gróa álti séra Jón Hjaltalín og börn.

c. Karítas átti Lopt á Hálsi í Kjós og

börn.

d. Guðrún átti fyr Stephensen amtmann.
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svo Þórð Sveinbjörnsson sjslumann,

og börn með báðum, sem dóu.

e. Þorvarður á Þóru Guðmundsdóttur

Nikulássonar.

f. Kristín átti Jóhann bónda á Kaðal-

stöðum og börn. Hún dó 1835.

4. Guðrún átti séra Pál í Vestmannaeyjum

15 ár, (dó 1789), Magnússon prests í

Bjarnanesi') Magnússonar á Vomúla-

stöðum i Landeyjum, börn:

a. Grímur prestur til Helgafells átti

Solveigu Eyjólfsdóttur og börn'-).

b. Ingibjörg átti séra Jón Matthíasson í

Arnarbæli og börn^).

c. Margrét, (dó 1832), miðkona séra

Guðmundar á Staðastað"^).

Seinni maður Guðrúnar séra Jón Högna-

son^).

B. Grímur^).

1) Magnús faðir séra Páls var ekki prestur i Bjarnanesi,

iieldur bóndi i Berjanesi 1 tJt-Lande^'jum.

2) Dóttir séra Grims og Solveigar var:

a. Guörún átti launbarn með Högna stúdent Einarssyni frá

Skógum, pað dó ungt, átti svo Guðlaug Matthiesen í Yxney
son Jóns prests Matthíassonar í Arnarbæh, þau systkinabörn

(sbr. III, 496).

3) Sjá ítarlega um pau III, 495—496.

4) Þau scra Guðmundur og Margrét áttu fjölda barna, sem
mikil ætt er frá komin, sumum hverjum. Meðal peirra var Jón

prestur á Helgafehi, PáU á Reykhólum, Sæmundur á Búðum, Ög-

mundur í Geitarej'jum, Bjarni, Guðrún, er átti séra Sveinbjörn

Eyjólfsson í Árnesi, Kristín, er átti séra Einar Vernharðsson á

Stað í Grunnavík, Vilborg og Þorbjðrg.

5) Séra Jón var prestur í Vestmannaej'jum (ý 13, okt. 1825),

pau bl.

6) Grimur var 2 ár i Hólaskóla um 1740, en hætti við nám,

drukknaði með Jóni landskrifara Þórðarsyni milli Vestmannaeyja

og meginlands laugardaginn fyrir páska (13. apríl) 1743.
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Um uppvöxt og menningu Jóns er mér ókunnugt^).

1717 sótli hann á alþingi Hákon sj'slumann Hannesson og

1719 átti hann og í málum á alþingi. 1726 kom Jón upp

um þingsvitnismáhð, sem mest varð þrasið út af (sjá um
Bjarna Nikulásson síðar). 1726— 1731 var hann settur

fyrir austurpart þessarar sj^siu, þá Jóni ísleifssyni var frá

vikið, en fyrir vesturpartinn var hann settur 1731— 1734,

þá Bjarni sj'slumaður Nikulásson var þar í útistöðum og

málum. 1735 lét Jón Þorsteinsson ganga dóm um afhend-

ing Kirkjubæjarklausturs, þá Eyvindur duggusmiður Jóns-

son hafði fengið það 1729 eptir Sigurð Kálfsson, sem af-

henti. 22. nóvember 1737 leyfði konungur að þeim dóm
mætti uppstefna.

Ekki galt Jón f*orsteinsson eptir sýslupartinn þau 4

ár, sem hann var þar fyrir settur; var hann því af hon-

um tekinn. En þó fékk hann að vísu hálft Kirkjubæjar-

klaustur og mun hann hafa haldið það lengi, en hinn

helming þess hafði ísleikur Ólafsson Höskuldssonar 1723.

(Jón Jónsson hafði hálft Kirkjubæjarklaustur 1720 og hélt

það fyr og síðar).

Jón deyði nálægt 1747^). Míelt er hann ætti opt

þröngt í búi og að hann hafi verið skj'r og flókinn í

málaferlum.

Jón Sigurðsson.

Sjá um hann við Múlasj'slumenn. Eptir Jón klaust-

urhaldara Þorsteinsson var Jón Sigurðsson settur lögsagn-

ari í austurpartinum 1731— 1734 og 1 Sunnefumálinu í

Múlasj^slu, í útistöðum Hans Wíum, var hann settur 1752

— 1756. Dó um 1770.

Skúli Magnússon.
Fadir: Magnús prestur á Húsavík, (sem hrökk út af

báti og drukknaði 1728). Hann var son séra

1) Jón lærði 1 Skálholtsskóla og er útskrifaöur þaðan 1714,

tvitugur aö aldri. Er þvi fæddur um 1694. Hann andaðist á

Sólheimum í Mýrdal úr kviðsliti 1742 (sbr. annála Hallgríms

djákna í safni Bókm.fél. nr. 3 4to).

2) Réttara 1742 (sjá áður).
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Einars í Garði, (sem fæddist 1645, vígðist 1669,

dó 1742), sonar séra Skúla 1 Goðdölum, (sem

fæddist 1615, vígðist 1645, deyði 1711), Magn-

ússonar prests á Mælifelli Jónssonar. Séra

Einar i Garði átti Guðrúnu dóttur séra Hall-

gríms í Glaumbæ Jónssonar prófasts á Hösk-

uldsstöðum. Séra Skúli í Goðdölum átti Arn-

þrúði Björnsdóttur Ásbjörnssonar^). En séra

Magnús á Mælifelli átti Ingunni dóttur Skúla

Einarssonar Þórarinssonar í Bólstaðarhlíð Stein-

dórssonar. Skúli Einarsson átti Steinunni laun-

dóttur biskups Guðbrands, hverja hann átti

með Guðrúnu dóttur Gísla prests Finnbogason-

ar, er var mesta hraustmenni og í Sauðafells-

för og fleirum með Jóni biskupi Arasyni.

Móðir: Oddfi}' dóttir Jóns bónda, mesta hraustmennis,

er úti varð á Reykjaheiði, Arnasonar Björns-

sonar á Laxam\TÍ. Móðir Björns var Þuriður

dóttir séra Sigurðar á Grenjaðarstað Jónssonar

biskups.

Kona: Steinunn, (fædd 1699), laundóttir séra Björns

(sonar Jóns sýslumanns Þorlákssonar) Thor-

lacii í Görðum. Þau Skúli og Steinunn gipt-

ust 1740. Steinunn dej'ði í Viðey 1785.

Börn: A. Jón, fæddur 1738, var settur föður sínum

til aðstoðar landfógeti 1763, giptist 1764

Ragnheiði laundóttur Þórarins sýslumanns

Jónssonar. Jón fógeti dó 1789, þeirra einka-

son:

1. Jón, að viðurnefni Vidöe, útlærður inn-

an- og utanlands, drukknaði^þá hann

fór að sækja útfararkostnað föður síns,

ógiptur, bl.

B. Guðrún eldri, fædd 1739, giptist Jóni Snorra-

syni Hegranessýslumanni, dó 1816 (sjá

Hegranesþing).

C. Björn, fæddur 1741, construktionsmeistari

1) Réttara: Arnbjörnssonar.
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við Holmen í Kaupmannahöfn, giptist þar,

dó um 1784, bl.

D. Rannveig, fædd 1742, giptist 1763 Bjarna

Pálssyni landlækni, börn:

1. Steinunn, fædd 1768, giptist 1782 Vig-

fúsi sýslumanni Þórarinssyni (sjá Rang-

árþing).

E. Guðrún yngri, fædd 1743, dó 1801, giptist

Jóni Snæfellsnessýslumanni (sjá þar).

F. Oddný, fædd 1748, gipt 1782 séra Hallgrími

Jónssyni frá Staðastað, siðar að Görðum á

Akranesi, dó bl.^).

G. Halldóra, fædd 1750, giptist chirurg Hall-

grími Bachmann, börn:

1. Kristín fyrri kona Ólafs læknis Brynj-

ólfssonar, bl.

2. Séra Jón Bachmann átti Ragnhildi dótt-

ur séra Björns Þorgrímssonar á Set-

bergi, börn:

a. Hallgrimur.

b. Geir.

c. Teitur.

d. Halldóra.

e. Benedikt.

f. Sigríður.

g. Björg.

h. Ingileif.

i. Helga^).

3. Árni fór utan, varð sjómaður.

Skúh var fæddur á Húsavík 1711, var uppfræddur af

föður sínum til síns 17. árs, þá hann deyði 1728, og þar

eptir af stjúpföður sínum Þorleiíi prófasti Skaptasyni í

1) Pau áttu son, er Guömundur hét og kvæntist hann á

Akranesi. Annars má finna afkomendur Skúla fógeta á við og

dreif í riti þessu áður. Bogi telur hér ekki af börnum Bjarna

landlæknis nema Steinunni, en meðal systkina hennar, er upp
komust voru: Eggert prestur i Stafholti og Pórunn kona Sveins

læknis Pálssonar i Vik,

2) Sjá um þessi börn nánar III, 3(32—363.
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Múla. Hann fór utan dimissus 1732, 21 árs, lil meiri

lærdómsframa, og dvaldi í Kaupmannahöfn 2 ár, efa eg

að hann tæki reynslupróf í lögvísi á þeim árum.

1734 kom hann út á Búðaskipi ásamt Oddi landþings-

skrifara og hafði þá fengið að veitingu austurpart Skapta-

fellssj'slu. Fór Skúli frá skipi til alþingis og gegndi það

sumar landskrifaraembætti eptir fullmakt Odds. Tók svo

við sýslu sinni og hélt hana um hríð.

1735, þá mál Bjarna s^slumanns yfirstóðu, var hann

settur yfir vesturpart s}'slunnar, en mátti sleppa honum
1736, þá Bjarni náði sínu sj'slumannsembætti.

1736 brá Skúli til utanferðar og fékk 1737 sér veitta

Skagafjarðarsj'slu. Sama ár kenndi stúlka úr Múlasýslu

honum barn, hvar fyrir hann sór. Þar um kvað Sveinn

(síðar lögmaður) Sölvason þessa vísu:

Fúla neyð með frekt prjál

fala lét í þingsal

um púl á meyjar magál

malað heyrðist það hjal.

Úr Múla norðan sú sál

svala buxna nam fal.

Fyrir Skúla var það skarnmál,

hann skal þó annars mannval.

(Aðrir hafa þessa vísu þannig:

Fúian eið með frekt prjál, falan o. s. frv.).

1738 kenndi og Steinunn laundóttir séra Björns Thor-

lacii í Görðum honum barn. Mælt var, að SkúH hefði í fjTstu

viljað þar fyrir sverja, en bæði af því, að séra Björn gekk

mjög hart að Skúla og Steinunn var þá aptur orðin þunguð

að Guðrúnu eldri, sem fæddist 1739, lofaði SkúH að taka

Steinunni til ekta og enti það árið 1740.

1737, þá Skúli var út líominn, reið hann til Skaga-

fjarðar og birti veitingarbréf sitt á þriggja hreppa þingi.

Flutti svo varnað sinn að austan. Það er mælt, að Skúla

bafi þótt svo agasamt á þeim tíðum í Skaptárþingi, að

hann hafi fyrir þeim ófriði þaðan hrokkið. Var þó Skúli

enginn örkvisi kallaður.

1737 flutti SkúH til Skagafjarðar og hafði mest sitt
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aðsetur í Gröf á Höfðaströnd. Var þar þá Þórunn Jóns-

dóttir og dætur hennar. Gerðist Skúli brátt héraðsríkur

og umsvifamikill í sýslu sinni og keypti Stóru-Akra í

Blönduhlíð, samt giptist Steinunn 1740. Sama ár rak manna-
lausa hollenzka duggu á Borgarsand; tók Skúli hana og hag-

nýtti sem vogrek, lét og byrja að byggja rambyggilegan

bæ á Ökrum. 1741 flutti hann sig þangað búferlum. Á
þeim tíðum var Þóroddur Þórðarson heyrari á Hólum.
Hann var framgjarn og óvæginn í orðum. Hann talaði

um, að Skúli SNsIumaður mundi ei hafa skjallega með-
farið dugguna, sem rak, og stungið fénu undir stól, þar

með mundi hann hafa verið valdur að lífláti Guðrúnar

systur sinnar og haft óleyfilega umgengni með Þórunni

Jónsdóttur í Gröf og dætrum hennar; komst þar af í um-
ræðu, að séð hefði verið fyrir barni einu eða fleirum þar

i móunum. Var því trúað og urðu margir til að taka

undir þetta; komst það til eyrna Skúla, og hófst hann
máls á því við Þórodd, sem hvergi gat staðið raeð slíkt

rógmæli. Var þar um þingað í Viðvík þann 30. marz 1741.

En fyrir góðra manna miHigöngu varð sá endir á því

máli, að Þóroddur bað Skúla sýslumann skriflega fyrir-

gefningar og að betala Ijonum 15 hundruð eða 60 rd.

specie, þar upp 1 gengu 10 hndr. í GuIIbrekku fyrir 30 rd.,

en hitt ætlaði Þóroddur að betala með peningum, en seinna

voru þar fyrir útlátnir Geirhildargarðar.

1741 um sumarið rak duggu hollenzka á Borgarsandi

og lifðu mennirnir; brá Skúli sj'slumaður skjótt við og

bauð upp féð allt, var kallað af yíirvarpi, því menn voru

þá slíku óvanir; gerði Skúli þann reikning fyrir, er hon-

um sjndist, og vita menn ej, hver orðið hefur, en allt var

það kallað kongsfé og upptækt, er þeir menn höfðu með
farið, og þeir ófrjálsir ejálíír. Lét Skúli Jón Eggertsson

frá Ökrum sækja sök á hendur þeim um ófrjálsa kaup-

höndlun og var þar fátt til andsvara. Síðan var þeim
dæmd refsing, en hann gaí hana upp síðar og tók féð.

Voru þeir um hríð í haldi á Ökrum; bjargaði Jón bróðir

Skúla þessum mönnum, sem hann mátM, og komust þeir

flestir af landi. (Þetta ár lét Skúli mest bj-ggja bæinn á

Ökrum af þeim viði, er hann fékk af skipinu).
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1741 lét Skúli ganga í Skagafirði samþykkt um hrossa-

beit í haga, einkum á sumrum, að ei uppbitist af þeim

búfjárhagar og ei væri oísett í heimalönd og lagt ríkt við.

1741 gerðist og SkúH Hólastóls oceonomus, því hann
var áhtinn framkvæmdarmesti dugnaðarmaður; hélt hann

þeirri umsjón til 1746; þóltu stólsins hús í hans tið að

viðum verða víxluð og gerðist þar um ágreiningur seinna,

sem þó féll niður.

1742 var SkúH settur í Húnavatnssýslu að þinga í

málum Bjarna sýslumanns Halldórssonar, en Grímur á

Giljá var þá settur í Skagafirði. Mótféll Skúli sýslumaður

Bjarna sýslumanni Halldórssyni, þá njkomnum út, í kj^r-

máhnu og jafnan voru þeir andvígir, meðan Skúli var í

Skagafjarðarsýslu; bar þeim margt til, því báðir voru hér-

aðsrikir og létu ekki allt fyrir brjósti brenna.

Oflangt væri að telja hér allar aðgerðir Skúla, bæði í

og utan embættis, meðan hann var sj^slumaður í Skaga-

firði, því hann var hinn öruggasti til allra framkvæmda
og dugnaðar. Hins get eg hér, að hann gerðist landfógeti

hinn 19. desember 1749 og skrifar Giessing, að hann hafi

sem landfógeti gert átján ferðir til Kaupmannaliafnar, ein-

asta í líongsins og landsins erindum, og ótrúanlega miklu

kom hann af stað til landsins nota, því hann var hinn

mesti föðurlandselskari.

Hann setti á stofn verksmiðjuna í Reykjavík með alls-

konar vefnað 1 dönskum vefstólum, rokkaspuna, þófara-

og litunarverkfærum (rokkaspuni og vefstólar að framandi

þjoða hætti hafa siðan útbreiðzt um allt land til mikils

hagnaðar innbyggjurum). Hann innleiddi og færaspuna

hér, skinnaverkun, norskra fiskibáta lag, fiskilóða- og netja-

brúkun, kálgarða- og kornyrkjuafla, þó sumt af þessu yrði

til lítilla nota, meir fyrir innbyggjara hirðu- og mann-
skapsleysi, en að það væri ekki ágætt i sjálfu sér; útlent

sauðfé að bæta ullargæði lét hann og hingað færa, en það

varð til tjóns, vegna óvarsamrar meðhöndlunar. Allt þetta

setti Skúli á stofn af örlæti þess milda kongs, Friðriks

fimmta fyrir milligöngu þáverandi stiplamtmanns Ottonis

Thott, greifa af Ranzow. Tvær duggur voru og keyptar

til að flytja íöng miUum íslands og Danmerkur og til
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fiskiveiða. Múrhúsin: Viðeyjarstofa og kirkja, læknisbúðin

í Nesi, Bessastaðastofa og kirkja, ásamt Reykjavíkurdóm-

kirkju voru að Skúla undirlagi sumpart uppbyggð, þó aðrir

væru og þar að styðjandi.

Jafnvel þó mörg misferli upp á kæmi verður því

ekki neitað, að Skúli stundaði sem bezt hann gat síns

föðurlands framför til alls dugnaðar og góða. Áður né

síðan hefur enginn hér á landi framkomið þvíHkum við-

burðum og framkvæmdum, þó ekki allt lukkaðist ákjós-

anlega.

Aðsetur og bú sitt hafði hann í Viðey og kom þar

á miklu æðarvarpi, eptir það hann flutti suður, Hann
var hinn mesti höfðingi á sinni tíð, og var jafnan á hans

heimili Viðey hinn mesti mannfjöldi, bæði af aðkomu-
mönnum hærri og lægri stétlar og heimafólki. En þó
Skúh hefði aðdrætti og föng mikil, var hann maður óríkur

að fé vegna hans þegnskapar. Var honum það til fundið,

að hann hefði í skorti sínum gripið til hjá honum í

geymslu verandi alþjóðlegra peninga'). Var honum þvi

árið 1786 vikið frá landfógetaembætti, og eins Jóni syni

hans, sem deyði 1789. Aptur komst Skúli til sama em-
bættis, en frásagði sér það seinna, og fékk lausn í náð
1793 með pension, en deyði sjálfur 9. nóvember 1794,

83 ára gamall.

Opt átti hann í málaferlum, bæði þá hann var sy-slu-

maður og eptir það hann varð landfógeti og þá helzt við

Islands höndlunarfélag. Var hann nær þvi árlega í utan-

ferðum; valt á j'msu um sigursæld hans í málaferlum,

hélt þó fremur líkindum sínum hlut.

SkúH var meðalmaður á vöxt og ekki þrekinn, kvikur

mjög, skarpeygur og nokkuð varaþykkur, mikill rómurinn
og því hkur, sem hann biti nokkuð á vörina. Hann var

óvílsamur, þótti nokkuð harðlyndur og brögðóttur, vin-

fastur var hann og þrautgóður, allvel lærður. í reikninga-

og búskaparfræðum mun hann hafa verið sterkastur.

Margt hefur hann ritað. Prentaður er hans ))Sveitabóndi«,

saminn með nærgætni, þvi þar er fremur lögð til grund-

1) = almannaQár.
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vallar gömul venja en eigin reynsla. Hann hefur og sam-
antekið þá harmonisku jarðabók og fleira. Sem föður-

landselskari og höfðingi var hann með þeim mestu, en

yfirgekk alla með heppna framkvæmd í mörgu til síns

föðurlands heilla. Hann var sannkallaður stór maðiir,

en ekki var hann lagaður til að fara laglega með lítil efni.

Hailgrímur Jónsson Thorlacius

fékk veitingu fyrir Ausíur-Skaptafellssýslu (sjá Múlaþing)

3. júní 1737, en þá var hann látinn, er veitingin kom
(t 1736).

Sigurður StefánssonO-

Kona hans var Þórunn dóttir Jóns launsonar Ólafs

s\'slumanns Einarssonar sýslumanns Þorsteins-

sonar sýslumanns í Þykkvabæ-).

Börn: A. Jón bóndi i Holtum (dó 1797)^) átti fyr

Þórdísi Jónsdóttur, svo Guðlaugu Runólfs-

dóttur; þ. b.:

1. Sigríður giptist að Stónimörk undir

Eyjafjöllum 1809-^).

1) Siguröur sýslumaöur var haldinn launson Ólafs sýslu-

manns Einarssonar. Móöir Sigurðar var Yilborg Guömunds-
dóttir úr Meöallandi Vigfússonar, systir Siguröar á SteinsmVri

fööurfööur Péturs Sveinssonar spitalahaldara á Hörgslandi. Er
Sigurður sýslumaður fæddur 1698 eða 1699, og lýsti þá móðir
hans Stefán nokkurn Pórarinsson föður að barninu og gekkst

hann við pvi, en séra Vigfús ísleifsson sóknarprestur Vilborgar

sakaði hana um, að sú lýsing væri ekki með felldu og að aðrir

væru líklegri til að vera feður að barninu en Stefán þessi. Neit-

aði hann henni pví um sakramenti. Kom það mál fyrir presta-

stefnu árið 1700, en varð lítið úr, Vilborg dó í Nýjabæ i Vest-

mannaejjum hjá syni sínum i janúar 1733 (sbr, Alþ.bók 1734

nr, 29).

2) Pórunn kona Siguröar sýslumanns er sumstaðar talin

laundóttir Ólafs sýslumanns, en ekki sonardóttir hans, en það

mun skakkt,

3) Jón bjó á Felli i Suðursveit,

4) Maður Sigriðar, er hún giptist um 1790, var Jón í Stóru-

mörk (Ý 1822) launson Guðmundar Ögmundssonar og Ingiriðar
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Poileifur lögréttumaður í Öræfum átti Sig-

ríði dóttur Jóns ísleifssonar í Selkoti; börn

1. Pétur átti Sigríði Guðnadóttur úr Land-

eyjum^); þ. b.:

a. Magnús,

2. Þórdís-) átti Árna Árnason á Hofsnesi,

dóu bæði 1 bólu 1786; þeirra dóttir:

a. Sigríður^).

Olafsdóttur Thorlacius prests í Stóradal Jónssonar, er siðar átti

Pórð Sighvatsson i Hliðarhúsum. Börn Jóns og Sigriðar, er var

f. k. hans:

a. Guðrún átti Ólaf Ólafsson í Stórumörk og Vatnsdalskoti; þ. b.:

Jón, Porgerður, Ej^rn}', Katrin.

b. Ingibjörg átti Hallvarð Jónsson i Neðradal undir Ej'jafjöllum;

þ. b.: Ingvar, Guðríður, Sigríður, Hallbjörg, Vigdis.

c. Ingiríður átti Gísla Pétursson frá Heiöi í Holtum, bl. Laun-

son hennar var Jón söðlasmiður ())söðli(() kenndur við Hlíð-

arendakot og kallaður son Jóns E^'jólfssonar i Vetleifsholti,

en almennt haldinn launson Sæmundar Ögmundssonar í Ey-

vindarholti.

Enn var dóttir Jóns Sigurðssonar og Guðlaugar:

2. Pórdís átti Erlend Högnason í Suðursveit; þ. b.:

Hávarður, Konráð, Jón.

1) Pétur bjó á Litla-Hofi í Öræfura og var einkennilegur

maður ())Öræfa-Pétur((). Sigríður kona hans var dóttir Guðna í

Efrivík í Landbroti Ólafssonar i Pykkvabæ Porsteinssonar s. st

Olafssonar Jónssonar á Steinsmýri Eirikssonar. Hún átti siöar

Mála-Davið Jónsson á Brattlandi. — Auk Magnúsar, sem Iiér er

talinn, voru börn hans og Sigriðar: Jón, Guðný, Snjófríður, Sig-

riður, Helga, Geirlaug og Pórunn, er var f. k. Árna á Hofi Por-

varðssonar Pálssonar í Mörk Eirikssonar, er var bróðir Einars

skólameistara Jónssonar í Skálholti; p. d.: Helga átti séra Jón

Bjarnason i Skarðspingum; þeirra synir Magnús Blöndal prestur

í Vallanesi, Bjarni cand. mag. viðskiptaráðanautur, dr. Helgi

grasafræðingur og Elín.

2) Steingriraur biskup nefnir hana Pórunni, og er það ef-

laust réttara.

3) Sigriður átti Pórarinn Sveinsson á Svinafelli Illhugasonar.

Enn eru taldar dætur Porleifs lögrétturaanns:

5. Kristin átti Bjarna á Núpum i Fljótshverfi

Sigurðsson Valdasonar.

6. Vigdísj átti^ fyr Helga Árnason i Kaldrananesi
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3. Jakob.

4. Sigurður.

C. Þorleifur yngri 1 Landeyjum átti Ingibjörgu

Pormóðsdóttur og mörg börn^).

D. Guðmundur i Sævarhólum í Suðursveit,

varð seinni maður Sigríðar Þórðardóttur

Ingimundssonar, átti börn-).

E. Bergljót átti Björn Brynjólfsson á Reyni-

völlum; þ. b.:

1. Vilborg átti séra Eirík Rafnkelsson á

Hofi í Álptafirði^).

2. Sigurður^.

3. Þórunn.

4. Þorvarður.

í Mýrdal (f 1809); þ. b.: Sigríður, Valgerður og

Helgi á Lambastöðum i Garði. S. m, Vigdisar

var Jón lireppstjóri í Kaldrananesi Jónsson

frá Skála undir Ej'jafjöllum Jónssonar, og var

f. k. hans; þ. b.: Sæmundur á Steinum, Por-

finnur, Sigríður og Jón i Fljótsdal faöir IJlfars,

sem nú býr i Fljótsdal, og Ágústs í Höskulds-

koti.

1) Launbörn Porleifs i Hól í Landejjum voru 2 Jónar, og

A'ar hinn eldri þeirra Jón í Borgarliöfn; ennfreraur laundóttir

Pórunn, er átti Pál Jónsson á Lambaleiksstöðum; Kristín skil-

getin dóttir Porleifs átti f^T Jón Hálfdanarson í Klasbarða, siðar

Jón Simonarson.

2) F. m. Sigriðar var Guðmundur stúdent, son Jakobs prests

Bjarnasonar á Kálfafellsstað. Pórður faðir hennar var i Borgar-

höfn. Dóttir Guðmundar í Sævarhólum og Sigriðar er tahn:

a. Oddný átti Bjarna Steinsson i Miðbæ i Suðursveit; þ. b.:

Sigriður átti Svein Sveinsson, Margrét, Steinn, Guðmundur
(sumir telja Oddnýju laundóttur Guðmundar í Sævarhólum
með Margréti Runólfsdóttur úr Múlasýslu).

3) Börn séra Eiriks og Vilborgar voru: Brynjólfur í Hlið i

Lóni, Eirikur i Bæ i Lóni og Pórdis s. k. Ketils Óíeigssonar i

Bygðarholti. S. m. Vilborgar Steinn Porvarðsson i Bæ i Lóni;

áttu bðrn.

4) Sigurður á ReynivöIIum i Suðursveit átti Valgerði Sig-

urðardóttur Guttormssonar og börn.
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5. Kristín^).

(3. Sigríður-).

F. Ólöf giptist á Austfjörðum Ögmundi Eiríks-

syni, átti börn^).

<i. Ingibjörg giptist austur í Mýrdal, svo undir

EyjafjölH).

H. Þrúður.

I. Jón annar átli Sigríði Sigmundsdóttur Ei-

rikssonar^), þ. b.:

1. Þórdís átti Erlend Erlendsson.

K. Erlendur, bl.

Sigurður var fósturson Þrúðar Magnúsdóttur^). Hún

1) Kristin álti Jón á Söndum 1 Meðallandi Vigfússon prests

Benediktssonar.

2) Sigriður féll í barneign (blóðskömm) með tveiraur bræðrum
sínum Guðmundi og Þorvarði og voru þau dæmd á alþingi 1799.

Enn var dótlir Hjörns Brynjólfssonar og Bergljótar:

7. Katrín átti Kristján Vigfússon lögsagnara (sjá

siðar).

3) Ögmundur bjó á Hafranesi í Fáskrúðsfirði og er sums-

staðar talinn Árnason. Börn hans og Olafar:

a. Guðmundur verzlunarstjóri á Eskifirði átti Málrafriði Jóns-

dóttur sýslumanns á Eskifirði Sveinssonar lögmanns Sölva-

sonar, þ. b.:

aa. Jón Sigurður Ögmundsen læknir í Rípum (ý 23. febr.

1857) átti danska konu Pauline Ulrikke Charlotte Thor-

mann.
bb. Birgitta Maria átti I.ambert Nielsson I^ambertsen yngra

kaupmann á Eyrarbakka, þeirra son Guðmundur Lara-

bertsen kaupmaður í Reykjavík.

cc. Charlotta Amalia var á FlatejTÍ.

b. Eiríkur kvæntist ekki, átti eina dóttur, er Sigriður hét.

c. Vigfús.

d. Porvarður.

4) F. m, hennar hét Jón Snorrason.

5) Sá Eiríkur var Sigmundsson og átti Sigriði SigurÖardótt-

ur prests á Kálfafellsstað Bjarnasonar. Sumir sleppa þessum
Jóni öðrum.

6) Hún var gipt Porleifi lögréttumanni Einarssyni, bróður

Olafs sýslumanns (sjá áður). Hefur Sigurður látið 2 sj^ni sína

heita eptir fóstra sínum, Sumir segja, að Sigurður hafi alizt upp
41
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testamenteraði honum töluverða fjármuni, hvert testamenti

kongur staðfesti 31. marz 1727. Sigurður stóð stundum

fyrir málum á alþingi. 1723 var hann settur sýslumaður

í Vestmannaeyjum eptir Ólaf Arnason, en fékk veitingu

fyrir þeirri sýslu 1725. Fékk veitingu fyrir austurparti

Skaptafellssýslu þá Skúh sleppti 1738^) og flutti þangað,

sleppti sj'slupartinum 1758 og deyði sjálfur 1765^),

Siguröur Ólafsson.

Faðir: Ólafur sýslumaður Arnason (sjá Barðastrand-

arsýslu).

Móðir: Guðrún Hjaltadóttir prests í Vatnsíirði Þor-

steinssonar.

Kona: Ingibjörg Bergsdóttir prófasts Guðmundssonar.

Börn: A. Guðrún átti séra Bjarna Arngrímsson^), börn:

1. Arngrímur fæddur 1804*).

2. Jón, dó.

B. Bergur^) átti Katrínu dóttur Guðmundar
prests Bergssonar, systkinabarn sitt, þ. b :

1. Ingibjörg.

2. Solveig.

3. Bjarni.

4. Jón«).

hjá Ólafi sýslumanni, en hitt mun réllara. í munnmælum eystra er,

að Pórunn kona Sigurðar sýslumanns haíi fjTÍrfarið sér og fund-

izt dauð við klett í ánni milli Uppsala og Smirlabjarga.

1) Veitingarbréfið ds. 14. marz.

2) Hann fékk 15 rd. eptirlaun með kgsúrskurði 27. febr.

1759. Mun hafa dáið á Smirlabjörgum i Suðursveit, par scni

hann hafði búið lengstum,

3) Hann var prestur á Melum.

4) Arngrimur var síðast prestur á Brjánslæk (j 1885), var
tvíkvæntur, fyrst Önnu Bjarnadóttur, siðar Málmfriði Ólafsdóttur

og átti börn með báðum.

5) Bergur bjó fyrst á Stórhólmi í Leiru, en síðar á Mela-

leiti og Áskoti i Melasveit.

6) Auk þessara barna Bergs voru enn tvö: fóra og Guð-
mundur, er dó ungur.
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C, Þóra átti séra Benedikt Ingimundarson, dó

af barnssæng.

D. Þorbjörg.

Sigurður var sliólalærður^) og vel að sér ger. Hann
gerðist klausturhaldari á Kirkjubæ. En þá Sigurður Stef-

ánsson frásagði sér sj^sluna var Sigurður klausturhaldari

þar settur sýslumaður i austurpartinum, 1758— 1759, og

optar var hann settur sýslumaður um tíma, svo sem 1768

í Skaptafellssýslu og 1781 og í Gullbringusýslu 1792 1

einstöku mákim dómari, því hann þótti skýr m.aður.

Hann var fyrirmannlegur ásýndum. Dó 1810.

Jón Heigason.

Faðir: Helgi bóndi á Svertingsstöðum í Eyjafirði 01-

afsson Helgasonar. Móðir Helga var Þorgerð-

ur Jónsdóttir frá Stóradal Jónssonar Magnús-

sonar á Reykjum í Skagaíirði Björnssonar á

Reykjum Jónssonar og Guðrúnar Hallgrims-

dóttur frá Argerði Jónssonar í Hlíðarhaga Hall-

grímssonar. Móðir Hallgríms Jónssonar var

Guðrún dóttir Jóns handalausa Flóventssonar,

allt bændafólk.

Móðir: Guðrún Ólafsdóttir frá Róðhúsum Asmunds-

sonar^).

Kona: Sigríður Magnúsdóttir prests á Hallormsstað

Guðmundssonar prests Magnússonar. (Sig-

ríður var systir Guðmundar fornfræðamanns

Magnússonar; móðir þeirra var Karítas^) Páls-

dóttir prests á Valþjófsstað Högnasonar).

1) Sigurður var fæddur 31. júlí 1732 og útskrifaður úr Skál-

holtsskóla 15. mai 1752, slirifaöur 1 stúdentatölu við liáskólann

18. desember 1753, og var þar tvö ár. Hann andaöist á Mehim
8. marz 1810 hjá séra Bjarna og Guörúnu dóttur sinni. Aður en

hann kvæntist átli liann launbarn með Ragnheiði dótlur Sig-

urðar prests Sigurössonar i Holti í Önundarfirði, er hét Ásta.

2) Kona Helga á Svertingsstöðum og móðir Jóns sýslu-

manns var Guðrún Hallgrímsdótlir frá Árgerði Jónssonar i Hlið-

arhaga Hallgrímssonar.

3) Hún hét Kristín.

41"
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Börn: A. Guðrún átli séra Berg Magnússon prests í

Bjarnanesi. Börn:

1. Séra Jón sama staðar^).

2. Magnús-).

3. Sigriður^).

B. Magnús HoíTeld stúdent, fór utan og varð

barnakennari 1 Noregi*).

C. Guðrún yngri kona séra Einars Jónssonar

á Desjarmýri^), svo séra Engilberts Þórðar-

sonar í Þingmúla^).

D. Kristín kona séra Brynjólfs Arnasonar í

Öræfum').

1) Síra Jón var prestur á Hofi í Alptafiröi (f 16. ágúst 1843)

átti Rósu Brynjólfsdóltur prests i Heydölum Gislasonar, þeirra

sj'nir: Bergur prestur i Vallanesi, Brj'njólfur prestur i Vestmanna-

eyjum, Nikulás 1 Odda á Sej'öisfiröi, Gísli gullsmiöur s. st. og

Jón í Hólum í Hornafirði faðir Porleifs alþm.

2) Magnús var síðast prestur i Heydölum (7 1. maí 1893)

átti fyr Vilborgu Eiritísdóttur Benediktssonar, þau sj'strabörn.

Eitt barna þeirra var Eirikur M. A. bókavöröur í Cambridge (f 24,

jan. 1913). S. k. séra Magnúsar Ragnheiður Jónsdóttir, systir séra

Jóns Austmanns á Stöö.

3) Sigriður átti Jón Eiriksson i H!ið í Lóni, þau systrabðrn

(sjá síðar).

4) Hann dó 9. júní 1852, áttræður að aldri.

5) Börn séra Einars og Guðrúnar voru

:

a. Jón á Gilsá í Breiðdal átti Ragnheiði Jónsdóttur á Gilsá

Björnssonar, er siðar átti séra Magnús Bergsson, þ. b.:

aa. Guðríður s. k. séra Vigíúsar Guttormssonar í Ási í Fell-

um, þeirra son Björgvin sj^slumaður.

bb. Guðrún átti fyr Einar GísJason alþm. á Höskuldsstöðum,

þ. b.: Magnús dýralæknir i Rvik og Ragnheiður kona
Björgvins sýslumanns. S. ra. Guðrúnar séra Bergur Jóns-

son í Vallanesi.

b. Guðmundur á Flögu í Skriðdal átti Guðrúnu Rasmusdóttur
Lynge af Akureyri, þ. b.: Einar.

c. Sigriður giptist ekki.

6) Son séra Engilberts og hennar var Einar á Víðilæk i

Skriðdal, átti Rannveigu Jónsdóttur og börn,

7) Börn séra Brynjólfs (7 21.marz 1852) og Kristínar:

a, Jón á Söndura i Meðallandi átti Evlaliu Erlendsdóttur Niku-
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E. Þóra kona Eiriks Rafnkelssonar á Smirla-

björgum, áttu börn^).

F. Ingibjörg kona séra Guðmundar Skaptason-

ar í Mjóafirði, bl.^).

G. Þórunn kona Eiriks Benediktssonar Bergs-

sonar prófasts Guðmundssonar^).

lássonar og Sigurveigar Porvaldsdóttur, þ. b.: Rósa, Árni,

Vigfús.

b. Guörún átti Jón á Skálafelli Eiriksson Rafnkelssonar.

c. Sigriður dó ógipf, bl.

d. Karitas átti Erasmus Halldórsson á Botnum, og var s. k.

hans, pau bl.

1) F*óra var s. k. Eiriks, p. b.:

a. Jón á Skálafelli átti Guörúnu Brjnjólfsdóttur prests Árnasonar.

b. Rafnkell.

c. Sigriöur átti Jón á Smirlabjörgum Bergsson dannebrogsmanns
í Árnanesi Benediktssonar, þ. b.: Bergur og Guörún, er átti

Arna Arngrimsson frá Skálafelli Arasonar.

2) Ingibjörg var s. k. séra Guömundar. Hún kafnaöi í hús-

bruna i Pingmúla 1832, pá er Eyjólfur Asmundsson ísfeldt hinn

skygni lézt par, bjargaöi liann henni siðast út úr eldinum og

dóu pau bæði, er út komu.

3) Eirikur bjó á Hoffelli og andaðist 12. marz 1841. Börn

hans og Pórunnar:

a. Sigriður átti séra Jón Bergsson (»austa«) í Einholti, og var

1. k. hans, pau bræðrabörn, peirra synir: Eirikur varapró-

fastur á Garði (»Regensen<() i Kaupmannahöfn, Bergur á

Krossalandi, Jón, Pórður, Pórunn, Guðrún, Porbjörg, Sigríö-

ur, Kristin.

b. Sigriður yngri átti Pétur i Bæ i Lóni Sveinsson prófasts í

Berufírði Péturssonar, p. b.: Sveinn, Sigurleif.

c. Vilborg f. k. séra Magnúsar Bergssonar í Heydölum (sjá áður).

d. Guðrún átti Gísla Jónsson hreppstjóra i Hlið i Skaptártungu

Jónssonar.

e. Benedikt prestur i Guttormshaga (ý 4. niai 1903, 96 ára) átti

Málmfríði Brynjólfsdóttur prests i Kálíholti Guðmundssonar,

p. b.: Eirikur drukknaði i Pjórsá, Málmfríður.

f. Anna átti Porleif Hallsson i Hólum í Nesjum, p. b.: Eiríkur,

Vilborg, Hallur, Pórunn, Benedikt, Guðmundur, Sigriður,

Porbjörg, Guðrún.

g. Jón í Hlíð í Lóni átti fyr Sigriði Bergsdóttur prests á Hofi

í Álptafirði Magnússonar. P. b.: Bergur, Steíán, Jón, Guð-

mundur. S. k. Jóns i Hlið Olöf Árnadóttir.
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Jón Helgason^) fékk austurpart Skaptafellssj-slu 1759

(veitingarbréf hans dagsett 27. febrúar 1759) átti opt erfitt

í málastappi, var frá settur sýslumannsembætti 1798 og

frá dæmdur 1799, en opt áður dæmdur til stórra útláta.

Hvort hans mörgu málaferli orsakazt (hafa) af lærdóms-

brest hans í lagavizku, iUvilja eða óheppni er vant að

segja. Annars tjáist hann ei að hafa verið góðmannlegur

ásýndum. Hann var fyrst bóndi í Eyjafirði, en eptir 1759

að hann tók hálfí Skaptárþing bjó hann að HoíTelIi. 1799

er getið um kansellibréf ds. 2. desember 1797 eptir hverju

Jón Helgason sýslumaður skyldi justicialiter tiltalast fyrir

breytni hans í justissök mót Guðmundi Björnssyni, einnig

kongsbréf ds. 15. júlí 1796 með hverju hann uppgefur

hórdómssekt Arna nokkrum Jónssyni á Skálafelli, hvar

Jón sýslumaður hafi þó tekið 24 rd, í stað 8 rd. etc^).

Kristján Vigfússon.

Faðir: Vigfús síðast prestur á Kálfafelli son Benedikts

prests í Vestmannaeyjum Jónssonar prests í

Meðallandi Vigfússonar prests á Sólheiraum

h. Guörún yngri.

i. Guðmundur á Hoffelli átt Sigríði Jónsdóttur frá Hlið í Skapt-

ártungu Jónssonar 1 Arnardrangi Jónssonar í Eystridal Eyjólfs-

sonar. P. b.: Jón á Hoftelli og Eirikur á Brú á Jökuldal

faðir Guðlaugar, er átti Snorra Gislason Wium á Seyðisfirði.

k. l*órunn átti Porlák á Haukafelli Sigurðsson frá Svinafelli í

Öræfum Porsteinssonar.

1. Kristín tvígipt. S. m. hennar Ari Arngrirasson á Austurhól,

þ. b.: Páll, Stefán.

m. Eiríkur á Svinafelli i Hornafirði átti Puriði Jónsdóttur.

n. Stefán hreppstjóri i .\rnanesi (f 12. sept. 1884) átti Guðrúnu
Einarsdóttur stúdents i Skógum Högnasonar, p. b.: Bjðrn

prestur á Sandfelli í Öræfum, Einar í Árnanesi, Eirikur,

Halldóra, .istriður.

1) Jón sýslumaöur var fæddur á Svertingsstöðum 1731, út-

skrifaður úr Hólaskóla 26. maí 1755, tók embættispróf i Iðgum
12. febrúar 1759 með 2. einkunn.

2) Hann andaðist 17. september 1809, samkværat því sem eg

hef fundið í skjölum í landssi<jalasafninu, sbr. og prestþjónustu-

bók frá Hoffelli. Aður heíur dánarár hans verið talið 1806 (sbr.

Lögfræðingatal M. St. Tímarit III, 229).
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ísleifssonar á Höfðabrekku Magnússonar Ei-

ríkssonar á Kirkjulæk Eyjólfssonar í Dal Ein-

arssonar í Dal Eyjólfssonar lögmanns Einars-

sonar í Djúpadal í Eyjafirði Árnasonar Dal-

skeggs Magnússonar í Djúpadal (sem þras átti

við Björn Jórsalafara um landamerki) Hafliða-

sonar.

Móðir: Málmfríður Jónsdóttir frá Blikalóni á Sléttu.

Kona: Katrín Björnsdóttir frá Reynivöllum Brynjólfs-

sonar prests frá Kálfafelli Guðmundssonar prests

á Húsafelli^) Magnússonar.

Börn: A. Bergljót^).

B. Guðrún^).

C. Sæmundur*).

D. Þorbjörg^).

Kristján var hér seltur sýslumaður, þá Jón Helgason

var frá settur 1798. En Jón Porleifsson var þó þar og

dómari settur (sjá Vestmannaeyjasýslu). En fyrir þessari

sýslu var Kristján algerlega þá Jón Þorleifsson tók Vest-

mannaeyjasýslu 1801. Sem ólögfróðum gengu honum örð-

ugt dómaraverk og var frá þeim dæmdur 1804.

Bergur Benediktsson.

Fadir: Benedikt Bergsson bóndi í Arnanesi, bróðir

Guðmundar prests Bergssonar, sem 1759 vígð-

ist til Sandfells í Öræfum, en fékk Kálfholt í

Rangárþingi 1772^).

1) Á aö vera: Stafafelli.

2) Bergljót átti Erlend Einarsson á Reynivöllum, þ. d.: Katrín.

3) Réttara mun: GuÖn^'. Hún átti Jón Steinsson á Kálfa-

felli. P. b.: Kristján, Steinn, Margrét, Katrin.

4) Sæmundur stakk sig á hnífi og dó aí þvi.

5) Porbjörg var laundóttir Kristjáns, álti Halldór Sigurðs-

son á Bruntiól, þ. b.: Pórdis, Þorbjörg.

6) Kona Benedikts og móöir Bergs dannebrogsmanns var

Sigríður Eiríksdóttir prests á Sandfelli í Öræfum (ý 1746) Odds-

sonar á Búlandsnesi Jónssonar. Þau Benedikt og Sigríður dóu

bæöi i nóv. 1816.
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Kona: Guðrún^).

liörn: A. Jón prestur í Einholti (nefnist Austmann)*),

Bergur var maður ólærður en skSr og góður maður.

Var settur eptir Kristján 1804 í austurparti sýslunnar til

1812. Hafði hann þann part 9 ár, til þess Jón sjslumað-

ur Guðmundsson var þar settur 1812. Bergur gerðist

1) Guörún kona Bergs var dóttir séra Jóns Bergssonar yngra

i Bjarnanesi og voru þau hjón þvi bræörabörn.

2) Séra Jón var kallaður ))austi« (ekki Austmann) (t 24. nóv.

1852). F. k. hans Sigríður Eiríksdóttir á Hoflelli Benediktssonar

(sjá áður). S. k. Sigríður Benediktsdóttir prests i Hraungerði

Sveinssonar. Enn voru börn Bergs dannebrogsmanns og Guð-

rúnar:

B. Jón á SmirlaJíjörgum (eldri en séra Jón bróðir

hans) átti Sigríði Eiriksdóttur s. st. Rafnkelsson-

ar (sjá Iiér á undan).

C. Benedikt í Árnanesi átti Viborgu Jónsdóltur í

Hafnarnesi Magnússonar prests i Bjarnanesi 01-

afssonar, þ. b.: Páll á Smirlabjörgum, Jón i Árna-

nesi og Lovísa, er átti Einar i Árnanesi Steíáns-

son alþra. Eirikssonar.

I). Sigriður átti Benedikt prest i Reynisþingum
Sveinsson læknis Pálssonar, bl. Laundóttir henn-

ar með Benedikt stúdent Bergssyni prests i Ein-

holti Jónssonar hét Guðrún, átti Eyvind Jónsson

á Litlu-Heiði, þ. d.: Sigríður, er átti Jón á Skála-

telli Hallsson i Dilknesi Pálssonar.

E. Pórður i Árnancsi, drukknaði með föður sinum,

átti Katrinu Hallsdóttur i Hólum Porleifssonar

og Vilborgar Benediktsdóttur Bergssonar, þau
systkinabörn. (S. m. Katrínar Ofeigur Runólfs-

son i Stórulág), þ. b.: Hallur á Vindborði átti Sig-

riði Bergsdóttur i Hafnarnesi Magnússonar, Guð-

rún átti Magnús Bergsson i Stórulág, Vilborg átti

Sigurð Pórarinsson frá Krossbæ Pálssonar og

Guðrún önnur og Sigríður, er átti Guðmund á

Rauðabergi á Mýrum Pálsson i Dilknesi Magnús-
sonar.

F. Herdís átti Hall Pálsson í Dilknesi, þ. b.: Jón á

Skálafelli, Bergur og Guðrún.

Laundótlir Bergs dannebrogsraanns var:

G. Auöbjörg átti Pál Jónsson á Vindborði og mörg
börn, en áður hafði hún átt tvö launbörn með
Teiti Gislasvni.
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(lannebrogsmaður 1815. Drukknaði ásamt nýgiplum syni

sínum við lúrna- eða kolaveiði 1833^).

í vesturhluta sýslunnar:

Hákon Þorsteinsson.

Faöir: Þorsteinn sýslumaður í Þykkvabæ (sjá áður).

Móðir: Guðriður Árnadóttir.

Kona fyrsta: Ólöf Teitsdóttir prests 1 Gufudal, bl.

Kona seinni: Guðrún Einarsdóttir á Hörgslandi Stefánsson-

ar samastaðar Arnasonar bónda á Hólmi i

Garði.

Sonur: A. Sigurður klausturhaldari á Þykkvabæ átti

Málfríði dóttur Benedikts Þorleifssonar, bl.-).

Lannbörn Hákonar voru þar að auki fjögur með öðrum
kvennpersónum. Eitt þeirra:

B. Ólafur, bl.

1645 var Hákon orðinn lögréttumaður, í ættatölum

nefnist hann lögsagnari föður síns. Hefur hann því geizt

sýslumaður í vesturparti sýslunnar eptir 1650. 1653 tók

Hákon hálft Þykkvabæjarklaustur móts við Magnús bróð-

ur sinn. En sj'sluparlinn vestri mun hann að veitingu

hafa tekið nálægt 1655, og að vísu var hann sxslumaður

orðinn í vesturpartinum 1660, því að þá (30. júní) kom
hann með dóm til alþingis genginn á Skaptafellsþingi

um Emerentiönu Þórarinsdóttur og hennar eiðsboð, þvi

mennirnir hafa báðir svarið. 1664 og 1665 var Hákon
sj'slumaður á alþingi, lika 1666, en ekki 1667. 1668 var

1) Pað var 20. ágúst. Bergur sótti 21. júlí 1812 um 20 rd.

eptirlaun og skattfrelsi, nieð pví að nú séu sýslurnar sameinaðar,

Castenskjöld stiptamtmaður hælir honum íyrir árvekni og skyldu-

rækni i embættinu, og að hann haíi við itarlega rannsókn ekki

fundið, að nokkurt verk hans bæri vott um fáfræði. Mælir hann
með honum til að vera lausan við skatt, en ekki tii eptirlauna,

með þvi að hann sé efnaður maður. — Jón Guðmundsson mun
hafa tekið við allri Skaptafellssýslu 14, júli 1812.

2) Dætur Hákonar sýslumanns með s. k. voru:

B. Ólöf.

C, Guðriður, dóu báðar ungar, Svo segir Sigurður

Magnússon í Holtum, og getur hann þess ekki,

að Hákon hafl átt launbörn.
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hann á alþingi og 1670 og 1661 meðdómsmaður, 1670 um
barnsfaðernislýsingu.

1661 báðu þeir bræður Hákon og Magnús, að fækkað

væri Þykkvabæjarklausturs kúgildum vegna skemmda og

jarð-usla, sem orsakaðist af jarðeldgangi, og það leyfði

umboðsmaður hirðstjórans, Jóhann Klein, að fækka mætti

þriðjungi af klaustursins heimakúgildum og borga þau í

nautum og sauðum til Bessastaða. Óljóst er mér, hve

lengi þeir bræður héldu Þykkvabæjarklaustur eða sýslu-

partinn. Mér er og óljóst, hvort Hákon fékk nokkurn

tíma veiting fyrii' sS^slupartinum, þó hann væri þar lög-

sagnari og máske millibilssv'slumaður, en lengi var hann

lögréttumaður. 1670 kallast hann sj'slumaður og er þar

af að sjá, að hann haíi tekið sýslupartinn eptir föður sinn,

og liklega haft veiting fyrir honum, en sleppt honum við

son sinn Sigurð nálægt 1671.

1677 deyði Nikulás Þormóðsson Kirkjubæjarklausturs-

haldari. Tók þá við því Jón Þorleifsson 1678. En Ólafur

Ásmundsson fékk kongsbréf fyrir því 1682^), því hver

herti sig sem bezt gat að fá einhver kongsléni.

Magnús Þorsteinsson.

(Sjá um hann við Rangárþing).

Mér er duHð, hvort hann hafði í sameiningu við

Hákon bróður sinn vesturpart þessarar sýslu, eða hann

var settur þar fyrir sýsluna nálægt 1670-), en meðgerð

hafði hann með þann part um hrið og í ættatölum nefn-

ist hann sj'slumaður. En máske hann haíi að eins gert

sV'slumannsverk í Rangárþingi, en ekki í Skaptafellsþingi.

1) Petta stafar vist aí einliverjum misskilningi hjá Boga, og
mun hér átt við Ólaf Ásmundsson, er fékk kongsbrét (vonarbréf)

fyrir Kirkjubæjar/>/e5/a/ra//f í Hróarstungu 13. niaí 1682 (Lagasafn

M, Ket. III, 271). Björn son Nikulásar tók við klaustrinu eptir

föður sinn, en alls ekki Jón Porleitsson, Hvenær Hákon sýslu-

maöur andaðist hefi eg ekki fundið i annálum, en séð hefegtalið,
að hann hafi verið á lífi um 1680.

2) Magnús andaðist 6. maí 1662 (sjá Fitjaannál Lbs. 159 4to),

Hann hafði þá Skammbeinsstaðaumboð fyrir Brynjólf biskup og
bjó i Árbæ. Haíi hann nokkurn tima haft eitthvað af Skapta-
fellssýslu hefur það verið i sameiningu við Hákon bróður sinn
ura 1650—1655.
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Sigurður Hákonarson.
Faðir: Hákon Þorsteinsson nj'nefndur.

Móðir: Guðrún Einarsdóttir fyrnefnd.

Kona: Málfríður Benediktsdóttir Þorleifssonar, bl.

I orðamáli 1665 var Sigurður Hákonarson sýslumanns

sonur kallaður þjófur, fór hann því til alþingis 1666,

beiddi eiðs og sór fyrir allan þjófnað. Hann tók að vísu

hálft (ef ei allt) Þykkvabæjarklaustur eptir það Hákon
sýslumaður sleppti því. Eptir 1670 tók hann sj'slupart

föður síns og hefur haft hann að veitingu. 1673 er Sig-

urður Hákonarson á alþingi og er þá orðinn sýslumaður,

lýsir hann þá eptir burtstroknum manni úr Skaptárþingi,

biðja sýslumenn að hann sé tekinn og sendur til Skapta-

fellssýslu. 1675 í lögþingisbókum íinnst ritað, að þá for-

stöndugur mann Ólafur Einarsson það ár kom með hér-

aðsdóm úr Skaptárþingi voru þar valdsmenn Einar Þor-

steinsson og Sigurður Hákonarson, sem vegna guðs og

náungans kærleika umbiðjast að forlíka mál Jóns Bárð-

arsonar. 1680 á alþingi nefnist Sigurður og sýslumaður.

En 1681 sleppti hann sinni valdstjórn þar í vesturpartin-

ura, þá Bjarni Eiríksson viðtók^).

Bjarnl Eiriksson.

Faðir: Eirikur lögréttumaður á Búlandi (sem í lög-

réttu deyði 1661 við hlið Árna lögmanns) son

Sigvalda á Búlandi (sjá áður).

Móðir: Þórunn Sigurðardóttir prests á Breiðabólsstað

austur Einarssonar officialis í Eydölum Sig-

urðssonar.

Kona: Sigríður Bjarnadóttir sj'slumanns á Bustarfelii

Oddssonar (sjá Múlasýslu). Þau Bjarni og Sig-

riður giptust 1649.

Börn: A. Eiríkur stóri á Búlandi, lögréttumaður.

1) Eptir að Sigurður sleppti sýslunni og klaustrinu fór liann

til Vestfjarða og þar dó Málfriður kona hans. Pví næst sigldi

hann og var lengi með Englendingura (víst 15 ár), en kom svo

aptur til íslands, bjó eptir það i Rangárvallasýslu, bæði i Þykkva-
bænum og i Fljótshlíð og dó þar háaldraður. Hann var læknir

góður og vel að sér i mörgu.
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hraustmenni mikið og stór vexti, átti Vil-

borgu Bjarnadóttur Högnasonar; börn:

1. Högni á Þorbrandsstöðum seinni maður
Gróu dóttur Björns sýslumanns Péturs-

sonar; börn:

a. Einar á Kjóastöðum átti Ragnheiði

Helgadóttur, börn:

aa. Björn í Dagverðarnesi átti Ragn-

heiði Magnúsdóttur og börn (sjá

Dalasj'slu).

bb. Ragnheiður ógipt, bl.

b. Vilborg átti séra Benedikt Arnason

seinast í Hjarðarholti í Dölum^); börn:

aa. Stefán prestur í Hjarðarholti átti

Ingveldi og börn.

bb. Margrét átti séra Jón á Prest-

bakka [í Hrútafirði] og börn.

cc. Björn fór til Jóllands^).

2. Bjarni, dó 1742^). átti Kristínu Jakobs-

dóttur prests Bjarnasonar; börn:

a. JakobO-

b. Málfríður^).

c. Þórunn.

d. Bjarni, bl.

3. Bjarni yngri á Búlandi átti Þorbjörgu

Gunnlaugsdótlur frá Skjöldólfsstððum á

Jökuldal; börn:

1) Séra Benedikt var son Árna Bjarnasonar (Geirsfóstra) í

Krókum.

2) S. k. Högna Eirikssonar var Helga Arnadóltir prests á

Sauðanesi Skaptasonar, þ. b.: Þorleifur átti Hallfríði Jónsdóttur,

Eirikur og Bjarni.

3) Þetta ártal mun skakkt og mun Bjarni hafa lengur lifað.

4) Jakob í Svarðbæli drukknaði í Kaidaklifsá.

o) Málfriður átti Einar Pétursson Erlendssonar.

Bjarni Eiríksson var 3. maöur Kristínar Jakobsdóttur.
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a. Eiríkur álti Margréti Rafnkelsdóttur^)

og börn.

b. Gunnlaugur-).

[4. Gísli lögréttumaður (sumar bækur segja

hann föður séra Gísla á Desjarmýri)^).

B. Þórunn átti Tómas son séra Magnúsar Pét-

urssonar á Hörgslandi; börn:

1. Kjapta-Katrín, hverja Hólmfríður Pálsdótt-

ir á Þingeyrum lét fiengja (sjá Húnavalns-

sýslu). Fleiri voru Þórunnar afkomendur.

C. Þórunn yngri, dó 1728, átti fyr séra Sigurð

Ejjólfsson, bl., svo séra Helga Jónsson,

einnig bl.

D. Solveig átti Bjarna son séra Guðmundar á

Hofi í Álptafirði, bl.

E. Þórey giptist ekki.

Dóttir Bjarna laungetin með Solveigu dóttur

Eiríks Jónssonar í Skál:

F. Guðný átti Arna son séra Eiríks Ketils-

sonar, þ. b.:

1, Halldór prestur á Hiisafelli, dó 1736, átti

Halldóru Illhugadóttur; börn:

a. Bjarni sýslumaður á Þingeyrum (sjá

Húnavatnssj'slu).

b. lilhugi prestur í Borgarþingum átti

Sigriði Jónsdóttur og börn^).

1) Börn Eiriks, er bjó 1 Steinum, og Margrétar:

a. Vilborg.

b. Porbjörg átti Arnodd Kolbeinsson i Steinum, þ. b.: Ingveld-

ur átti Sæmund í Steinuni Jónsson frá Ivaldrananesi Jónssonar.

c. Halldóra átti Arna Bjarnason í Hlíð, p. b.: Bjarni á Fitar-

m^TÍ, Bjarni á Núpi, Jón á Ytra-Rauðafelli, Eirikur í Hlið,

Halldóra, Anna og Vilborg.

d. Hildur átti Hannes Jónsson i Vallnatúni og börn.

2) Gunnlaugur í Steinum, tvikvæntur, h. d.: Porbjörg móðir
Gunnlaugs Runólfssonar í x4.rnagerði föður Ólafs, er var í Ártúni

viö Elliðaár og Porbjargar, er átli Jón Póröarson kaupmann
í Rvik.

3) Þetta frá [ er rangt og á aö falla burtu.

4) Son séra Illhuga og Sigriðar var Árni prestur á Hofi á Skaga-
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c. Sigvaldi prestur á Húsafelli átti Helgu
Torfadóttur; börn:

aa. Þórarinn Liliendal settur s\'slu-

maður, dó 1792.

bb. Sigríður átti séra Snæbjörn í

Grímstungu og börn.

cc. Guðríður bl.

dd. Torfi bl.i)

d. Ingibjörg átli Þorstein (laungetinn son

Bárðar brotinnefs á Stakkhamri) í

Vogatungu og börn"-').

e. Guðmundur. Hans börn með Þuríði^);

aa. Hallfríður^).

bb. Vilborg^).

cc. Halldóra.

dd. Gróa'5).

strönd faðir Póröar prests á Mosfelli i Mosfellssveit og Jóns
bókavarðar og þjóðsagnasafnanda. Séra Arni var þrikvæntur,

1) Torfi var stúdent, var síðast djákn i Odda og dó þar 1785.

2) Börn Porsteins og Ingibjargar:

a. .larþrúður átti fyr Odd í Slóra Botni, þ. d.: Ingibjörg álti

Porleif á Melum á Kjalarnesi. S. m. Jarþrúðar Porkell Ein-

arsson á Hofi, þ. b.: Oddur og Porlákur i Króki átti íyr Guð-
nýju Pórólfsdóttur Porbjörnssonar en siðar Jarþrúði systur

hennar. Hru þaðan ættir á Kjalarnesi.

Laundóttir Ingibjargar Halldórsdóttur með Ólafi syni

Jóns Isleifssonar í Botni var Sesselja, er átti Porgeir Por-

steinsson á Eyri i Svínadal, bróðurson séra Snorra á Húsa-
felli.

3) Puríður var Grimsdóttir Magnússonar og var hún s. k.

Guðmundar. Dætur þeirra voru Vilborg, Halldóra og Gróa, en

Hallfriður laundóttir Guðmundar.

4) Hallfríður átti Þórð á Saurum Grimsson frá Giljum Ein-

arssonar, þeirra son: Guðmundur á Gufuskálum átti Vigdisi Ás-

björnsdóttur.

5) Vilborg átti fyr Ólaf Oddsson á Breið og börn, en síðar

Jón Jónsson á Saurum i Hraunhrepp og börn.

6) Gróa var s. k. Halldórs Sigurðssonar, þ. b.: Þóra, Vigdis,

Sigríður.



647

f. Porgerður átli launbarn^).

2. Eiríkur í Mjóafirði-) átti Sigríði Eiríks-

dóttur Þorvarðssonar og börn.

3. Þórarinn þrígiptur, átti börn með fyrslu

konu^).

4. Solveig átti séra Guðmund Arnason á

Hallormsstað; börn

:

a. Eiríkur prestur á Eiðum átti Þor-

björgu Einarsdóttur^).

5. Guðrún átti Hinrik Bjarnason^), börn

:

a. Sigurður átti Guðlaugu Jónsdóttur.

6. Þuriður átti séra Eirík Bjarnason á Hall-

ormsstað; börn:

n. Einar dó bl.

1). Árni dó 1753 bl.'^)

c. Guðn\'.

d. Solveig átti Björn í Böðvarsdal') Ol-

afsson prests Asmundssonar; börn:

1) Ó. Snókdalín tckir enn meöal barna séra Halldórs á

llúsafelli: Sigurö á Augsstöðum i Hálsasveif, en vafasamt, hvort

pað er rctt.

2) Eiríkur var prestur, dó sem aðstoðarprestur i Hofteigi i

stórubólu 1708, Kona hans Sigriður var dóttir séra Eiríks Por-

varðssonar i Hofteigi og var hann 1. maður hennar. Son þeirra

var Guðmundur prestur á Refstað (f 1781), er átti Ragnhildi

Hákonardóttur sýslumanns Hannessonar (sjá Rangárþing).

3) Fyrsta kona Pórarins var Guðrún Pórðardótlir á Stein-

dórsstöðum Brynjólfssonar, systir séra Brynjólfs, er fyrsl var að-

stoðarprestur á Breiðabólsstað í Fljótshlið, en siðar lögréttu-

maður.

4) Dóttir séra Guðmundar Árnasonar og Solveigar var

ennfremur:

b. Guðný átti séra Brynjólí Guðmundsson á

Kálfafellsstað og mörg börn.

5) Hinrik var son séra Bjarna Gissurarsonar i Pingmúla.

6) Árni var stúdent, og einn vetur konrektor i Skálholti, dó
þar 19. okt. 1753, ókv., bl.

7) Solveig var s. k, Björns.
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aa. Björn stúdent^).

bb. Þuríður^).

e, Ingibjörg etc.

Bjarni gerðist fyrst ráðsmaður 1 Skálholti, svo lög-

réltumaður, giptist 1649 og bjó á Búlandi eptir föður sinn^).

En þá vesturpartur Skaptafellssýslu varð laus fékk hann

1681*) veiling fyrir honum og sór þá sinn embættiseið

fjTÍr fógetans umboðsmanni Lárusi Gottrup á alþingi

sama ár.

1689 komst hann 1 málavastur og var 1690 dæmdur
frá sý^slumannsembætti. Þar eptir lifði hann embættislaus

til þess hann deyði 1699. Bjarni var karlmenni að vexti

og kröptum, nokkuð undarlegur í háttum sínum, en hald-

inn litill lagamaður.

Óiafur Einarsson.

Faðir: Einar sýsiumaður Þorsteinsson (sjá áður).

1) Björn stúdent i Böðvarsdal andaöist 29. janúar 1794, átti

(iuðrúnu Skaptadóttur prests á Hofi i Vopnafirði Árnasonar, þ. b.:

a. Guðný átti Hannes Magnússon í Böðvarsdal og börn.

b. Solveig átti Stefán Ólafsson á Torfastöðum i Vopnafirði

og bðrn.

c. Guðrún dó á Brekku í Fljótsdal hjá Ólafi lækni Brynj-

ólfssyni.

2) Puriður álti Sigurð Hallsson í Njarðvík Einarssonar,

peirra son

:

a. Bjðrn á Ketilsstöðum i Jökulsárhlið faðir Stefáns sýslu-

manns i Árnessýslu (sjá par).

3) Bjarni var (5 ár (1658—1664) rcáðsmaður i Skálholti hjá

Brynjólfi biskupi og bjó þá fyrst i Fjalli á Skeiðura, en siðar i

Oddgeirsliólum, en 1665 flutti hann búferlum að Porlákshöfn, og

varð síðan eitt ár (1671 —1672) Skálholtsráðsmaður aptur, korast þá i

óvingan viö eptirraann sinn, Halldór Jónsson ráðsraann, ogjafn-

framt við Brynjólf biskup, en þeir höfðu áður lengi verið góð-

kunningjar og haft raörg skipti saman. Kom svo, að Bjarni var

dæmdur frá ábúð á Porlákshðfn i fardögura 1674 raeö dómi Sig-

urðar lögmanns Jónssonar 4. raai s. á. i Bakkarholti i Olfusi, og

mun Bjarni þá hafa flutt aptur austur (að Búlandi). Ekki samdi

Bjarna rétt vel við tengdaföður sinn, Bjarna Oddsson á Bustar-

felli, enda voru báðir stórbrotnir og Bjarni Oddsson freraur

óreiðumaður í fjármálum.

4) Aðrir segja 1682.
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Móðir: Auðbjörg Filippusdóttir (sjá áður).

Kona: Steinvör, dó 1716, dóttir séra Sveins á Barði,

bl. (Er mælt, að Ólafur hafi látið hana illa).

Launbörn Ólafs sjslumanns voru:

A. Jón, dó 1707, átti Sesselju, sem dó 1736,

dóttur séra Páls seinast í Goðdölum, dó

1736, 80 ára, Sveinssonar; börn:

1. Ásdís (eða Aldis) átti Gunnar lögréttu-

mann í Dyrhólum^), bróður Valgerðar,

sem Jón Jónsson átti við barnið Mens-

alder Raben-).

2. Þórunn átti Sigurð sýslumann Steíáns-

son (sjá áður).

Síðar átti Sesselja Jón Jónsson í Papey.

B. Bergljót^).

Ólafur Einarsson var orðinn lögréttumaður árið 1680,

en tók (hálft að eg meina) Þykkvabæjarklaustur eptir Sig-

urð Hákonarson. 1690 þá Bjarni var frá dæmdur var

Olafur settur sýslumaður í vesturhluta Skaptafellssýslu, en

fékk þar fyrir kongsveiting 10. febrúar 1691, en kongs

staðfestingu 19.*) maí 1702 og hélt síðan sj^slunni og

klaustrinu til 1717^).

1) Börn Gunnars Jónssonar i Dyrliólum og Ásdisar:

a. Filippus í Dyrhólahjáleigu átti Guðrúnu Jónsdóttur á Hvoli

Jónssonar, þ. b.: Hjalti, Steinunn, Ásdís.

b. Páll átti Guðrúnu Jónsdóttur frá Kerlingardal Jónssonar, bl.

c. Jón lögréttumaður átti Ólöfu Porkelsdóttur.

2) Hann bjó i Papey og var kallaður Mensalder auögi.

3) Bergljót dó i stórubólu.

4) Sumir telja 10. mai.

5) í bréíi (frá Jóni Jónssyni) til séra Eyjólts Jónssonar

lærða á Völlum 7. des. 1711 (Hólaskólaskjöl í Lskjs.) kveðst bréf-

ritarinn hafa heyrt, að Ólafur Einarsson haíi átt að vera settur

frá sýslupartinum fyrir útiveru frá landspinginu (alþingi) i 3 ár,

en Páll Oddsson settur þangað aptur. Pessi Páll getur naumast

annar verið, en Páll son Odds prests Eyjólfssonar yngra í Vest-

mannaeyjum (f 1732). Hann var fæddur um 1683, læröi i Skál-

holtsskóla og mun hafa verið útskrifaður þaðan 1703. Hann
sigldi siðar, en mun hafa andazt á Óslandi 10. okt. 1718.
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1714 þá Ólafur var 74 ára tók hann fyrir sinn um-

boðsmann með kongsleyfi Bjarna Xikulásson, sem þá fékk

vonarbréf fyrir sýslunni og klaustrinu eptir Olaf.

Óiafur sýslumaður lézt með hægu andláti að heimili

sínu degi fyrir Maríumessu á langaföstu árið 1717^) þá

hann hafði 7 vetur hins áttunda tugar. Varð fljótt uni

hans viðskilnað. Var hann þá i slvuld eptir sýsluna og

klaustrið 550 rd. specie. Höfðu Ólafi gengið embættis-

verk sin til hhtar og höfðu þeir ísleifur bróðir hans sam-

eiginleg straumbrot fyrir embætlisverkum og sýsluafgjaldi,

meðan þeir lifðu báðir.

Lýður sv'slumaður ritar svo Magnúsi sýslumanni Ket-

ilssyni 1802:

))ísleifur og Olaíur Einarssynir bræður voru hér í

einu yfir allri sýslunni conjunctim, þá Sigurður Stefáns-

son og Bjarni Nikulásson í sama máta, þeir forhkuðust

ekki, sat Sigurður í austur- en Bjarni í vesturparti sýsl-

unnar, vildi Bjarni ei gera hinum jöfnuð í mismun sýslu-

partanna um inntekt, en afgiptin var jöfn. Vann Sigurður

það á með ansögningu að kongleg resolution ályktaði, að

10 rd. skyldu betalast meira af Vestur-Skaptafellssj^slu en

þeirri ej'stri og skyldi framvegis vera aðskildar og við

það stendur enn((.

Bjarni Nikulásson.

Faðir: Nikulás Bjarnason Nikulássonar^) Mikaelssonar

norðienzks.

Sé þaö rétt, að hann hafi um hríð verið settur fyrir vestur-

hluta Skaptafellssýslu 1711, hefur hann eflaust gegnt þvi em-
bætti skamma stund.

1) Hann hefur þá andazt 21. marz. í æfisögu Bjarna sýslu-

manns Nikulássonar segir, að Olafur sýslumaður hafi andazt

skyndilega, eptir að hann hafði drukkið mjólk úr aski. Jón son-

ur hans var orðinn lögsagnari hjá honum, áður en hann andaðist.

2) Nikulás þessi gæti verið son Mikaels prests Bergssonar í

Garði í Kelduhverfi, cr lifði fram yfir 1600 og var þá gamall.

Kálfur Gunnarsson faðir Geirlaugar móður Bjarna sýslumanns
bjó i Stóradal undir Eyjafjöllura fyrir og eptir 1670. Nikulás

faöir Bjarna sýslumanns dó 1690, 38 ára. Hann er eflaust sá

Nikulás Bjarnason, sem er vottur i Ytri-Skógum 14. nóv. 1674
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Móðir: Geirlaug Kálfsdóttir Gunnarssonar Steinmóðs-

sonar^).

Kona fyrsta: Helga giptist 1707, deyði sama ár eptir 15

vikna hjónaband'^), barnlaus, Hún var dóttir

séra Vigfúsar í Felli prests til Sólheima og

Dyrhóla, hann var son ísleifs á Höfðabrekku

Magnússonar Eiríkssonar í Ej^vindarmúla Eyj-

ólfssonar í Dal, sem átti Helgu dóttur Jóns

biskups Arasonar.

Kona önmir: Petrónella (fædd 1683, gipt 1708, dó 1722=^)^

39 ára), dóttir Jóns, sem hafði Tungujarðaum-

boð næst eptir Martein Rögnvaldsson. (Þessi

Jón var Fabiansson og var utanlands í sænska

stríðinn. P"al)ían var son séra Jóns Hakason-

ar í Meðallandi)^).

Börn: A. Jón eldri var um hrið hjá Páli lögmanni

Vídalín, fór svo utan, lærði snikkaraverk,

var 5 ár í Altona, svo þrjú ár í Kaupmanna-
höfn, fékk gott orð.

B. Helga^) átti séra Odd í Keldnaþingum Þórð-

arson prests í ViUingahoIti, þeirra barn:

1. Helga átti séra Magnús Einarsson seinast

á Kvennabrekku; þeirra barn:

a. Hallgerður fyrri kona Jóns prófasts í

Hvammi í Hvammssveit'')

(Brb. Br. biskups A. M. 281 iol. bl. 190 b). Kona Bjarna Nikulás-

sonar, afa Bjarna sýslumanns, er i æfisögu hans talin Gróa Eyj-

ólfsdóttir Crumbeckssonar hins enska, er bjó á Lambaíelli undir

Eyjafjöllum.

1) Geirlaug dó 1685 raiUi prítugs og fertugs. Móöir hennar,

en kona Kálfs, var Helga Högnadóttir trá Teigi Bjarnasonar.

2) Helga dó 15. september.

3) Petrónella dó 25. marz.

4) Séra Jón Hakason var próíastur á Kálfatelli. Hann var

norölenzkur, son Haka prests Jónssonar á Upsum (ý c. 1586).

5) Helga Bjarnadóttir dó í Deild i Fljótshlið 30. janúar 1793

á 84. aldursári. Séra Oddur raaöur hennar fyrirfór sér i Merkj-

ár- (íreraur en í Bleiksár)gljúíri 1768, bjuggu i Hliðarendakoti.

6) Börn séra Magnúsar og Helgu eru talin lí, 386—390.

42*
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C, Gróa komst að Hliðarenda til uppfósturs^).

D, Geirlaug uppfædd 1 Odda hjá Ólafi biskupi^).

E, Jón yngri, fór utan, var 5 ár í Kaupmanna-

höfn, þaðan fór hann til Noregs og giptist

þar skipskapteinsdóttur, að naíni Önnu.

F, Nikulás drukknaði í Vestmannaeyjum.

G, Jón yngsti giptist Guðrúnu dóttur séra Magn-

úsar Oddssonar, bjuggu á Miðskála undir

Eyjafjöllum.

H. J. K. deyðu ungbörn-^).

Kona þriðja: Sigríður (fædd 1694, giptist 1724) dótlir

Böðvars umboðshaldara Skógaeignanna eystra

Eriendssonar; börn:

L. Sigurður.

M. Páll.

N. Guðríður dóu ungbörn.

O. Pelrónella átti Þórð Erlendsson á Dyrhólum

Jónssonar; börn:

1. Magnús assistent i Vestmannaeyjum.

2. Erlendur.

3. Sigríður.

4. Jón.

5. Páll.

6. Vilborg.

7. Sigurður.

P. Þorsteinn gerðist lögsagnari íöður síns 1751

fékk þá vonarbréf fyrir sýslupartinum*).

Enn var son séra Odds og Helgu:

2. Halldór átti Ingveldi Teilsdóttur á Sandhóla-

íerju Gottskálkssonar prests á Keldum Pórðar-

sonar, þeirra s^'nir: Toitur 1 Moldartungu og
Jón, er átli Kristínu Jónsdóttur á Porleiísstöð-

um Sigurðssonar.

1) Gróa átti 4 börn meö Einari Eiríkssyni lögrétturaanns

Jónssonar.

2) Geirlaug átti Jótiann Jónsson og 7 börn,

3) Pessi börn hétu: Sigurður, Sigmundur og Páll.

4) Sbr, kgs.úrskurð 10. raaí 1751.
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Hann dæmdi eptir máldaga um fjöru, en

móti hefðarbrúkun. Sá dómur gekk til baka
á alþingi fyrir báðum réttum og var Por-

steinn frádæmdur dómaraverkum framvegis.

Það var 1754. Kona Þorsteins var Vilborg

dóttir Erlends á Dyrhólum Jónssonar, en

systir Þórðar, sem átti Petrónellu. Þorsteinn

dróst upp í gulusótt og andaðist nálægt

17600-

Q. Sigurður^ átti Oddnýju dóttur Jóns í Sel-

koti og Vigdísar; börn:

1. Vigdís kona séra Daníels Jónssonar í

Miðdalaþingum. Hún deyði barnlaus

1830.

2. Katrín^ gipt Birni Þorvaldssyni frá

Klofa, þ. b.:

a. Magnús.

b. Anna.

3. Kristín átti Jón Vernharðsson á Hrúta-

felli, bl.*)

4. Sigríður^. Hennar son Sigurður á Rauf-

arfelli.

5. Ingibjörg,

6. Bjarni á Raufarfelli fyrsti maður Elínar

Sverrisdóttur; þ. b.:

1) S. k. Þorsteins var Arndis Sigurdardóttir frá Hraungeröi

í Alptaveri Jónssonar prests Sigmundssonar.

2) Siguröur bjó á Hrútaíelli.

3) Katrin kona Björns á Bergþórshvoli var ekki dóttir Sig-

uröar, heldur sonardóttir hans, dóttir Magnúsar á Leirum. Börn
Björns og Katrínar: Porvaldur á Porvaldseyri (Núpakoti), Magn-
ús á Ljótarstöðum og Ingileif, er átli Sigurð Halldórsson í Skarðs-

hlið. S. m. Katrinar Jón Jakobsson írá Brekkum í Mýrdal Por-

steinssonar.

4) Jón var s. m. Kristinar. F. m. hennar Porvarður Arna-

son á Hrútafelli.

5) Sigriður átli Pétur á Rautaríelli Arnason ísleikssonar.

Sigurður son þeirra bjó i Pétursej'.
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a. Sigurður í Sólheimahjáleigu átti dótt-

ur Sveins Alexanderssonar^).

7. Magnús hreppstjóri á Leirum undir

Eyjafjöllum, gáfumaður í sínu standi,

giptur átti fyr Katrínu Jónsdóttur-), svo

Önnu. Hans börn voru 9.

8. Jakob í Klömbrum undir Ej'jafjöllum

faðir Sigurðar snikkara á Ingjaldshóli

etc.3)

1) Hún hét Hallbera.

2) Hún var dóltir Jóns Pórissonar i Steinum og Hallnýjar

Pétursdóttur, systur tírynjólts læknis, pau bl. S. k. Magnúsar
Anna Magnúsdótlir frá Núpakoti Einarssonar á Leirum Odds-
sonar, þ. b.:

a. Daníel kvæntist i Vestmannaej'jum.
b. Olafur prestur i Einholti (f 1. júli 1862) átti Gudnj-ju Jóns-

dóltur prests Austraanns i Vestmannaeyjum.
c. Katrin átti íyr Björn Porvaldsson, siðar Jón Jakobsson (sjá

áður).

d. Sigurdur drukknaði bl.

e. Magnús á Leirum.
f. Bjarni koparsmiður utanlands.

g. Ingibjörg.

h. Sigriður átti séra Ólat Porvaldsson á Hjaltastöðum i Skaga-

firði, p. b.: Daniel íaðir dr. Ólafs Dans kennara við kennara-

skólann, Vigdis kona Magnúsar Arnasonar snikkara í Rvik

og Jón Sigurður læknir i Skaptafellss^'slu f. m. Sigriðar Jóns-

dóttur frá Vik. er siðar átti Sigurð sýslumann Ólafsson.

3) Jakob i Klömbrum átti Vigdísi Brandsdóttur á Rauðafelli

Árnasonar, p. b.

:

a. Sigurður snikkari á Ingjaldshóli átti Dagb-'^rtu Porsteinsdótt-

ur, systur Arna sýslumanns í Krossnesi.

b. Jón sraiður, bjó i Holtum i Hornafirði, átti Guðrúnu dóttur

séra Bergs Jónssonar gamla á Prestbakka.

c. Jón yngri i Klömbrum átti Porbjörgu Stefánsdóttur stúdents

í Selkoti Olafssonar.

d. Brandur á Bakka í Garðahverfi átti Karitas Pálsdóttur klaust-

urhaldara á Elliðavatni Jónssonar (bls. 180—181).

e. Oddný átti Magnús Ólafsson á Grund undir E^'jafjöIIum.

f. Ingibjörg, dó 27 ára á Borgarfelli í Skaptártungu, rctt fyrir

giptingu.

ö. Puríður.



655

9. Sigurður^).

10. Ólafur'-).

11. Elín átti Guðmund Jónsson í Drangs-

hlíð^.

12. Daníel") og 4 önnur.

R. Helga átti Jón Jónsson í Norðtungu^); börn:

1. Bjarni dimissus úr Reykjavíkurskóla gipt-

ist, en deyði barnlaus, hafði testamenter-

að konu sinni eigur þeirra, gekk því Norð-

tunga úr hans ættlegg^).

S. Guðríður átti fyr Þorstein Steingrímsson í

Kerlingardal (hann dó 1794); börn:

1. Bjarni riddari og Vesturlandsamtmaður

á Þórunni dóttur Hannesar biskups og

börn^).

2. Stefán deyði við lærdómsæfmg.

3. Sigríður uppólst hjá Pálma Steingrims-

syni').

4. Sigríður önnur tvigipt*).

1) Sigurður bjó á Rauöafelli, átli Gunnvöru Bjarnadóttur

Ögmundssonar, bl.

2) Um pessi systkin: Ólaf, Elinu og Daniel, mun eittlivað

bogið, og blandað málum við börn Magnúsar á Leirum.

3) Petta er rangt og á að falla burtu. Kona Guðmundar
Jónssonar í Drangshlið, bróður séra Kjartans í Skógum, var

Elín Kjartansdóttir Björnssonar og voru pau hjón bræðrabörn.

Sigurður á Hrútafelli og Oddný átlu enga Elinu, en Puríður hét

ein dóttir þeirra, sem Bogi getur ekki.

4) Jón í Norðtungu var son Jóns prests Jónssonar á Gils-

bakka (f 1771).

5) Bjarni stúdent i Norðtungu átti Oddnýju Brandsdóttur.

0) Börn Bjarna amtmanns og Pórunnar: Finnur Vilhelm

exam. jur. (t 1853), Árni landfógeti (III, 246—247) og Steingrim-

ur rektor (f 21. ágúst 1913).

7) Sigriður átti íyr Magnús Olafsson á Herjólfsstöðum, p. b.:

Bjarni íaðir Hjartar á Herjólfsslöðum, f*orsteinn, Helga, Guðrið-

ur, Olaíur. S. m. Sigriðar Árni Jónsson, bl.

8) Sigríður (j^ngri) átti Sigurð Sigurðsson á Skíðastöðum í

Tungusveit, bl.
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5. Elín.

6. Helga einnig giptar^) (duglegt bændafólk),

(Launson Þoisteins ektamanns Guðriðar

var Þorsteinn-). Guðríður giptist seinna

Þorsteini Eyjólfssj'ni í Vatnsskarðshólum

þau bl.).

1681 er Bjarni Nikulásson borinn, ólst hann fyrst upp

i foreldrahúsum. Fjögra vetra misti hann móður sína,

en 9 vetra þá faðir hans dó, Var allt hans arfafé 29

hundruð, hvar af misstust 12 hundruð hjá örvasa afa hans.

Páll yngsti Amundason á Sólheimum tók þá Bjarna fyrir

smaladreng. Lærði hann nokkuð að lesa, en ekkert að

skrifa. Var hann þannig sem vinnumaður hjá Páli og

ekkju hans Guðrúnu Hákonardóttur til þess hann var 26

ára, þá hún biðlaði hans vegna til Helgu dóttur séra Vig-

fúsar ísleifssonar, giptust þau 1707; sama ár dó hún í

stórubólu; var og Bjarni þá nærri að bana kominn í 8

1) Helga átti Árna Klemensson frá Kerlingardal Hallgrims-

sonar, p. b.: Steíán í Kerlingardal, Porsteinn s. st., Pálmi á

Flankastöðum í Garöi, Árni, Jón, Sigriður, Guðriður og Ingveld-

ur, er átti Andrés Andrésson í Kerlingardal.

Enn var son Þorsteins Steingrímssonar og Guðríðar:

7. Einar i Kerlingardal átti fyrst Sigríði Guð-

mundsdóttur frá Efri-Steinsmýri Erlendssonar,

þ. b.: Guðríður, var ávallt tijá Bjarna amt-

manni fððurbróður sínura, Elín átti Jón Jóns-

son i Hraunbæ, Einar i Reynishólum átti Ingi-

björgu Sveinsdóttur læknis Pálssonar, Steinunn

f. k. séra Björns Jóns^onar í Stóradal (þau

skildu) og Sigurveig, er fyr átti Jón Jónsson á

Steinum, en siðar Einar ísleifsson á Seljalandi.

Miðkona Einars í Kerlingardal var Valgerður

Einarsdóttir trá Skammadal Jónssonar, þ. b.:

Porsteinn í Reynisdal og Stefán faðir Jóns skó-

smiðs i Rvik. Síðasta kona Einars Snjóíríður Ein-

arsdóttir, systir Valgerðar miðkonu hans, p. h.:

Einar og Margrét.

2) Sá Þorsteinn (hálfhróðir Bjarna aratmanns) var faðir

Porsteins jarðyrkjumanns, er lengi bjó i Úthlið i Biskupstung-

um, en síðast i Viðinesi, og voru meðal barna hans: Jón Kollin

i Uthlið faðir Porsteins i Eyvindartungu og Arni prestur á Kálfa-

tjörn (sarafeðra við Jón Kollin).



657

vikna legu í sömu bólu. Aðurnefndur séra Vigfús útveg-

aði honum fyrir konu Petrónellu og giptust þau 1708, gaf

séra Vigfús honum þá 12 hundruð og fór Bjarni að búa

á Ytri-Sólheimum; þar bjó hann 4 ár, þá flutti hann að

Skammadal og bjó þar 6 ár, svo á HvoH 4 ár. 1710

gerðist hann lögréttumaður. En 1714 fékk hann hálft

Þykkvabæjarklaustur og fyrirheit fyrir hinum partinum;

þá gerðist hann og lögsagnari Ólafs sýslumanns með von um
sýsluna eptir hann (rentukammerbréf 26. júní 1714 segir, að

konungur hafi 24. marz resolverað, að Bjarni Nikulásson

skuH vera adjungeraður og eventuaHler succederandi sýslu-

maður í hálfri SkaptafeHssýslu eptir Ólaf Einarsson og hafa

hálft Þykkvabæjarklaustur til forléningar. Konglegt vonarbréf

til Bjarna fyrir þessu hvorttveggja dagsett 31. júH 1714).

1717 tók hann Skaptárþings vesturpart, en yfirlét Jóni

Isleifssyni þann part klaustursins, sem Olafur sýslumaður

hafði haft.

1719 kærði Jón sj^slumaður Isleifsson til Bjarna fyrir

skilmálarof um sýsluafgjald, er Bjarni ei við kannaðisl;

komst það til alþingis og dæmdi Vídalín eptir samn-

ings-afskriptinni, að amtmaður skyldi gera miðlun á

þeim reikningi. En Oddur lögmaður dæmdi kopíuna

maktarlausa, þar Jón hefði ekki originalinn, sem Bjarni

kvaðst aldrei séð hafa né til vita. Stefndi því Bjarni Vída-

Hn fyrir óendilegan dóm; var VídaHn sektaður um 6 rd.

og Jón ísleifsson 10 hundruð til Bjarna og aptur seinna

fyrir iHyrði við Bjarna 19 hundruð með sætt á alþingi.

Þetta ár (1719) gengu 94 stefnur 1 vesturparti Skapta-

fellssj'slu til hverra Bjarni átti á einhvern hátt að svara,

19 af þeim voru til alþingis. Var þá mjög róstusamt.

1722 flutti Bjarni sig að Þykkvabæjarklaustri og sania

ár deyði kona hans Petrónefla.

1724 gipHst Bjarni sinni fyrnefndu þriðju konu Sig-

ríði og þar eptir hófst (deila) um dulsmál Jóns Vigfús-

sonar og Helgu Skúladóttur. Var Jón ísleifsson skipaður

Helgu talsmaður. Eitt þingsvitnið vantaði, sem skyldi

fram koma fyrir yfirrétti og forsómað var að taka í hér-

aði. Jón framlagði þá annað skriflegt þingsvitni undir

nafni Bjarna, er þá var fráverandi, kom misgrunur um
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það. Jón Þorsteinsson heim lcominn af alþingi spurði

bændur í Kleifaþingsókn, hvort Bjarni hefði þar upp tekið

þingsvitnið; þeir neituðu því. Reið þá Jón með þelta

svar til Bessastaða. Xú kom málið enn fyrir á alþingi

1725 og vann þá Jón Hjaltah'n, sem sökina færði, eið, að

hann væri þess ei valdur, ef falskt væri og Jón ísleifsson

hefði sér það fengið.

1726 setti amtmaður Jón ísleifsson frá sS'sl-

unni vegna þingsvitnismálsins, en setti Jón I^orsteinsson

klausturhaldara fyrir sýsluna. 1727 á alþingi var enn

stappað um þingsvitnismáhð; var stefnt Jóni sýslumanni

Isleifssyni, Jóni Hjaltalín og Jóni s^'slumanni Þorsteins-

syni til andsvara við Bjarna s^slumann Nikulásson. Vildi

Bjarni synja fyrir með eiði, en sá maður, er Steingrímur

hét, sór sig skrifað hafa og kvað Bjarna hafa þess beðið

sig. Voru þar margir menn viðriðnir og málinu skotið til

næsta alþingis. 1728 kom enn þingsvitnismálið fyrir á

alþingi og var mjög óhreint; dæmdi Benedikt lögmaður þá

báða, Jón ísleifsson og Bjarna Nikulásson, frá sj'slu. Var

Jón Sigurðsson settur í stað Bjarna. Skaut Bjarni sínu

máli til hæstaréttar og sótti um fríprócess kostnað, einnig

að fá prócessinn skrifaðan, hvað honum eptir kongs skip-

an var eptir látið. Dróst þetta svo fyrst nokkur ár, til

þess talsmaður Bjarna gerði honum orð, að slefnan kæmi
með Hofsósskipi 1735. Fór Bjarni eptir alþing norður í

Hofsós, vissi kaupmaður þá ekkert um stefnuna. Tók

Bjarni sér þá far með Vestmannaeyjaskipi, en skildi eptir

konu sína á Bolhraunum, hvar pau þá bjuggu með 13

ómögum, hafði hún og hönd yfir klaustrinu, Reynisumboði

og 3^'2 skipi lil sjóar, meðan Bjarni fór utan. Komst Bjarni

eptir erfiða ferð til Kaupinhafnar og fékk af sínum tals-

manni að stefna strax mótparts talsmanninum. Kom svo

málið fyrir hæstarétl um veturinn. Atti að vísa því aptur

til íslands. En fyrir Bjarna supplicatiu tiliét kongur, að

málið væri dæmt (14. maí 1736). Var Bjarni í þeim dómi

frífundinn og honum tildæmt sitt embætti, virðing og em-

bættislaun.

1736 kom Bjarni út fyrir alþing og var eptir kongs

skipun aptur settur til síns embættis 1 Skaptárþingi af
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amtmanni Lafrenz. En ei gat hann fengið sýslugjalds

ábalann.

1750 frásagði Bjarni sér hálft Þykkvabæjarklaustur,

sem hann hafði haldið frá 1714. Það tók þá Jón Brynj-

ólfsson vegna Páls Halldórssonar, eða réttara Brynjólfur

sýslumaður Sigurðsson. Út af álagi þess, 33 hundruðum,

varð enn margbrotið mál, 1 hverju Sigurður sýslumaður

Stefánsson dæmdi og gekk svo rétt frá rélti. Þá Bjarni

fékk hálft Þykkvabæjarklaustur 1714 hafði Erlendur Gunn-

arsson hinn helming þess, svo Jón Jónsson í Papey, svo

Böðvar Vestmannaeyjas\'slumaður Jónsson. Hann frásagði

sér og sínum parti þá Bjarni sleppti 1750; tók þá Jón

Brynjólísson hans part, en Brynjólfur sýslumaður Sigurðs-

son sló sér fyrir part þann, sem Bjarni sleppti. 1756

sleppti Bjarni sj^slupartinum, því hann var þá þrotinn að

heilsu á 75. ári^).

1764 deyði Bjarni, þá hann hafði 3 vetur hins ní-

unda tugar (83 ára). Hafði hann haft sýsluvöld 42 ár,

klaustur 36 ár og önnur smærri umboð, optast átt í mála-

ferlum og verið í þeim vonum framar heppinn, þar hann

var þar þá aga- og óróasömustu tið, svo fógeti Skúli

slökk þaðan ófriðar vegna, er þó engin bleyða var haldin.

Bjarni sj'slumaður var formaður frá tvítugsaldri til

55 ára (frá 1701 til 1735) í 34 ár og jafnan með beztu

hlutarmönnum. Hann var og búhöldur mikill, smiður

góður, einkum á járn og kopar.

Bjarni SNslumaður bjó fyrst á Sólheimum 4 ár, svo í

Skammadal 8 ár, á Hvoli 4 ár, á Þykkvabæjarklaustri 11

ár, á Ketilsstöðum 9 ár, á Bolhraunum 9 ár, á Ytri-Sól-

heimum 10 ár, á Bæjarstað 7 (2?) ár (er 57 ár) og var

jafnan öðrum veitandi.

Bjarni hófst til mannvirðinga af sjálfs síns iðni og

ástundun og hefur vel lært prócessamáta þeirrar aldar.

Sýnist seni hann hafi verið málafylgismaður, keppinn og

ófyrirlátssamur. Hann var stuttleitur, lágur vexti og gild-

nr, en ekki ófyrirmannlegur-).

1) Hann fékk algerlega lausn 8. niarz 1757 með 15 rd.

eptirlaunum.

2) í safni Jóns Sigurössonar 336 Sv^ i Lbs. er æfisaga Bjárna
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Jón Sigurðsson.

Sjá um hann við Múlaþing og hér á undan. 1728

var Jón settur fyrir vesturpart sj'slunnar, þá Bjarni var

frá dæmdur, til 1731, að hann var settur í austurpartinum.

Jón Þorsteinsson.

Sjá um hann hér áður. Hann var fyr settur í aust-

urparti sýslunnar 1726— 1731, svo í vesturparti sömu sýslu

1731— 1734. Var haldið, að hann hefði setið eptir að fá

þann part að veiting, þar fáum kom í hug, að Bjarni

Xikulásson, sem sekur var haldinn, mundi vinna mál sitt

fyrir hæstarétti.

Skúli Magnússon.

(Sjá um hann hér áður). Þá Jón Þorsteinsson hafði

ekkert goldið eptir sýslupartinn í 4 ár var hann af hon-

um tekinn 1735 og fenginn Skúla, er þá hafði veiting

fyrir austurpartinum. Ætluðu flestir, að Bjarni mundi

ekki fá uppreisn, og ætlaði Skúli sér þá alla sj sluna, en þá

Bjarni kom út 1736 og hafði fengið sitt sýsluembætti apt-

ur, brá Skúli til utanferðar (sjá áður)^).

Lýður Guðmundsson.
Faðir: Guðmundur'O son Lýðs prests, sem fékk Barða-

sýslumanns, ritud af honum sjálfum, og hefur hún verið í eign

Bjarna amtmanns dóttursonar hans. Pað er auöséð, ad Bogi

hefur haft þessa æfisögu undir höndum og notað hana við samn-

ing æfiágrips Bjarna sýslumanns, ef til viU fengið hana að láni

hjá Bjarna amtmanni, er hann var á Stapa. Afskript af æfisögu

pessari er og i Lbs. með hendi Páls stúdents I'álssonar.

1) í einu handriti (J. S. 64 fol.) er talið, að Oddiir Magnús-

son landpingsskrifari (sbr. I, 410—411) hafi verið settur sýslu-

maður í vesturhluta Skaptafellssýslu 1737, en ðnnur rök fyrir

pvi eru mér ókunn, og að minnsta kosti hefur hann aldrei farið

pangað, enda andaðist hann litlu siðar (10. janúar 1738).

2) Guðmundur Lýðsson gekk í Skálholtsskóla og mun hafa

útskrifazt um 1720. Hann bjó síðar á Hvoli og Stóra-Holti i

Saurbæ og var Iðgréttumaður í Dalasyslu. Hann andaðist 1759

á Stað á Reykjanesi.
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Módir

Kona:

Dœtur:

strandarþing 1698^), missti þau fyrir barneign

1694, fékk Skarðsþing á Skarðströnd 1702 fyrir

tiUögur Bjarna á Skarði, hvar hann var til

heimilis um hríð. Áður Lýður vígðist til prests,

átti hann launbörn með Sigríði Daðadóttur, tví-

bura, sem deyðu ung, fékk svo uppreisn og

Barðastrandarþing (sjá Rangárþing). Frá Skarði

flutti séra Ljður til Sigríðar Þorsteinsdóttur á

Hvalgröfum og gerðist hennar ráðsmaður, gipt-

ist ekki, en þjónaði Skarðsþingum 44 ár, til

þess hann deyði 1746, 87 ára gamall. Faðir

séra Lýðs var Magnús lögréttumaður Kortsson

í Arbæ, en móðir Þuríður dóttir Magnúsar Þor-

steinssonar, sem hélt hálft Þykkvabæjarklaust-

ur og um hríð Vestur-Skaptafellssýslu (s]á áð-

ur). Móðir Guðmundar sonar séra Lýðs var

Guðrún Þórðardóttir. Kona Guðmundar en

Lj^ðs sýshimanns var Sigríður Loptsdóttir Jóns-

sonar Finnssonar í FJatey.

Margrét Eyjólfsdótlir frá Eyvindarmúla Guð-
mundssonar (Jónssonar) Eyjólfssonar Eiríks-

sonar. Margrét dó 1784.

A. Hildur átti séra Illhuga Hannesson, börn:

1. Margrét átti Magnús Magnússon á Lamba-
stöðum-), þ. b.:

a. Magnús^).

b. Illhugi*).

1) Misritað fyrir 1689 (réttara 1690).

2) Margrét var s, k. Magnúsar, en íaðir haus var Magnús i

Miðdal 1 Mosfellssveit Pálsson s. st. Gislasonar hreppstjóra s. st.

Daðasonar á Stóruvöllum Jónssonar prests í Steinsholti Gunn-
laugssonar. En bróðir Magnúsar i Miðdal var GisU Pálsson í

Kálfakoti faðir Margrétar, er átti Steingrím lilhugason í Ráða-
gerði á Seltjarnarnesi, og var son þeirra Tómas Klog (sbr. bls.

520). Hetur ættfærsla þessi ekki verið áður kunn.

3) Magnús bió í Þorgrímsholti við Rvík, átti Guðrúnu Sig-

uröardóttur.

4) IUhugi á Stóraseli við Rvik átti Sigriði Sigurðardóttur,
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c. Pétur^).

d. Guðmundur-).

e. Þórarinn').

f. Lýður'^).

g. Sigurveig^).

h. SoíTía^).

2. Olöf átti Jón Magnússon, þ. b.:

a. Hannes.

b. Helga').

c. Ólöf.

d. Jón.

8. Guðrún.

B. Ástríður átti f\T séra Asgrím Pálsson, börn:

þ. b.: Margrét, er giptist á Seltjarnarnesi, en skildi við mann
sinn. Dóttir liennar með Pórarni Pórarinssyni á Helgastöðum
viö Rvík er Dórotea gipt .lóhannesi Magnússyni verzl.m. i Rvik.

1) Dóttir Péturs i Steinsholti var Málfriður, er átti Jakob
Sveinsson snikkara; voru mjög skamma stund saman.

2) GuÖmundur átti Sigríði Ingimundsdóttur í Brennu Por-

björnssonar, þ. d.: Puriður f. k. Sigurðar Jónssonar fangavarðar
i Rvík.

3) Pórarinn dó bl.

4) Lýður i Litlabæ í Rvik átti Rannveigu Guðmundsdóttur.
Börn hans: Magnús, Sigurður, Hildur, Ragnhildur.

5) Sigurveig átti Snæbjörn Benediktsen verzlunarmann, son

Snæbjarnar prests 1 Vestmannaeyjum Björnssonar, þ. b.: Júlíus

og Júlíana, er átti Ólaf Xorðfjörð verzlunarstjóra í Keflavík.

6) SofTia átti Hermann Fischer kaupmann í Rvik.

7) Helga átti launbarn meö Olafi Guðmundssyni frá Hellis-

holtum, átti svo Ásmund i Gesthúsum í Hafnarfiröi son Gests

Lund smiðs Arnasonar lögrctturaanns á Mýrarlóni Ásmundssonar
í KoIIugerði Gislasonar á Hlöðum Jónssonar í Skipalóni Pórar-

inssonar, þ. b.: Jón timburmaður, Bjarni Lund í Hafnarfirði og
Sigurður. Bróðir Asraundar var Jón Gestsson faðir Jóhannesar
Lund smiðs í GuIIbringum föður Kyjólfs í Hvammi í Hvitársíðu

íöður Sæmundar búfræðings, Jóhanns alþra. í Sveinatungu og þeirra

systkina. Annar bróðir Ásmundar Gestur Lund í Hafnarfirði

faðir SigríÖar móður Guðrúnar Jósepsdóttur konu Jóns Brynj-

ólfssonar kaupni. í Rvík.
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1. Eyjólfuri).

Ástríður giptist seinna séra Halldóri Jóns-

syni"-).

C. Sigriður var 3. kona Gísla í Hörgsdal á

Síðu^), börn:

1. Ólafur^).

2. OddnýO-
3. Margrét.

4. Ragnhiidur.

D. Helga átti séra Jón Grímsson á Húsafelli, þ. b.:

1) Kyjólfur bjó á Torfastöðum i Grafniagi (v 1838) átti Val-

gerði Eyjólfsdóttur á Sólheimuin Alexanderssonar, þ. b.:

a. Asgrimur verzlunarmaður á Eyrarljakka. Son hans Andrés

f. m. Málfriðar Porleifsdóttur auðga á Háeyri Kolbeinssonar,

er siðar átti Jón Sveinbjörnsson á Bildsfelli.

b. Eygerður átti Einar Oddsson frá Púfu i Ölfusi Björnssonar.

c. E\jólfur var ura tíma á Syðribrú i Grimsnesi.

d. Páll gullsmiður í Rvik átti Rósu Jóhannesdóttur, þ. d.: Asta

l^álina gipt Eyjólfi Porkclssyni úrsmið í Rvik (bls. 179).

e. Dómhildur átti Gísla Ketilsson á Skógtjörn, þ. b.: .\sgrímur,

Eyjólfur, Sigurður, Dómhildur, Valgerður.

f. Halldór dó ókv., bl.

g. Einar, víða þekktur á Suöurlandi, var opt i ferðalagi.

h. Valgerður átti Jón Jónsson á Reyni á Akranesi.

i. xMargrét átti Hannes Guðmundsson, er lengi var i Skógarkoti

í Pingvallasveit.

k. Guðriður dó ógipt, bl.

1. Sigurlaug bjó með Ófeigi Vigfússyni i Nesjum i Grafningi.

m. Ástríður átti fyr Einar Einarsson á Pórustöðum i Grimsnesi,

en siðar Arna Guðmundsson s. st.

2) Astriður var f. k. séra Halldórs á Mosfelli, bróöur Stein-

grims biskups, þau bl.

3) Faðir Gisla var Jón Gíslason frá Hellum í Mýrdal And-

réssonar Björnssonar.

4) Ólafur bjó á Ljótarstööum í Skaptártungu.

5) Réttara mun Ingveldur. Hún átti Jón Arason á Hrauni

1 Landbroti, þ. b.: Jón, Gísli, Gróa og Ingibjörg.

Son Gísla og Sigríðar var ennfreraur:

5. Gísli á Fagurhólsmýri í Öræfum. Dóttir Gisla

í Hörgsdal er og talin Guðrún, er verið hafi

á Eyrarbakka.
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1. Margrét^).

E. Gróa, (dó 1828), átti laiindóttur með Jóni

Magnússyni norðlenzkum-):

1. Þórey.

F. Katrín.

G. Ingveldur^).

Lýður sýslumaður var fæddur 1727^), lagði sig eptir

lærdómi innan- og utanlands, hafði liprar gáfur. Þá Bjarni

frásagði sér sýslupartinn 1755, var Lj^ður þar settur s^-slu-

maður í vesturpartinum. En 1756 fékk hann veiting kon-

ungs fyrir honnm. 1755 var honum að sönnu veitt Vest-

mannaeyjasýsla, en þar hann var fyr á sama ári settur í

Skaptárþingi og sólti um það, fór hann ekki til Vest-

mannaeyja (sjá þar), hvar Brynjólfur hélt lögsögninni.

Hélt því Lýður sýslumaður vesturhluta Skaptárþings í 46

ár og kom þar á mikilH reglu, svo órói þar rénaði stórum.

Hann frábað sér sýsluna árið 1800 og fékk hjá konungi

umbeðna lausn í náð árið 1801 með árlegri pension. Hann
bjó þar eptir embættislaus til þess hann deyði, hniginn að

aldri'"). Lýður sjslumaður var maður fríður s5"num líkt og

forfeður hans, stiUingarmaður í mörgu, friðsamur og góð-

ur lagamaður. Var hann taHnn með ágætum og heldri

s}slumönnum á sinni tíð.

A I allri sýslunni:

Jón Guðmundsson.
Faðir: Guðmundur prestur á Krossi, sem dó 1767, son

1) Margrét átti Jón í Narfakoti i Njarðvíkum Sæmundsson
Klemenssonar Bjarnasonar Bergsteinssonar.

2) P. e. Jón Magnússon á Kirkjubæjarklaustri, ættaöur úr

Yxnadal, bróðir Helgu bústj'Tu séra Jóns Þorlákssonar og móöur
séra Jóns Bægisárkálfs.

3) Ingveldur átti séra Guðmund Erlendsson á Klyppstað, bl.

Björn er ennfremur talinn son Lýös sýslumanns og mun
hann hafa andazt ungur.

4) 1728 mun líklega réttara.

5) Lýöur sýslumaður flutti vorið 1809 að Miðmðrk til séra

Halldórs tengdasonar síns og andaðist par 7. desember 1812.

Meðan hann var sýslumaður bjó hann i Vik i Mýrdal.
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Jóns á Stóranúpi Magnússonar í Bræðratungu

(sjá Þingeyjarþing).

Móðir: Guðrún yngri Halldórsdóttir prests Einarsson-

ar, en systir séra Björns, sem var í Sauðlauks-

dal og seinast á Setbergi í Eyrarsveit.

Kona: Rannveig^) Guðmundsdóttir eldra Nikulássonar

sýslumanns Magnússonar (sjá Rangárþing).

Börn: A. Björn stúdent, bóndi í Fljótshlíð, fyrst prest-

ur í Grímsey, svo í Glæsibæ^).

B. C. D. 3 dætur^).

Jón lærði innan- og utanlands (candidatis juris), var

settur sýslumaður í Vestmannaeyjum 1798 til 1801. Þá
fékk hann veiting fyrir vesturparti Skaptafellssýslu og flutti

þangað. 1819 fékk Jón veiting fyrir Rangárvallasýslu, en

entist ei til að njóta hennar, því hann deyði áður en veit-

ingarbréfið komst til hans, 27. marz 1820, um sextugt. í

austurparti sj'slunnar var og Jón settur sj'slumaður eptir

Berg 1812, og hélt hann þaðan aí báða partana til þess

hann deyði. Hann bjó 1 Efrivík i Skaptárþingi. Hann
fékk kansellíráðsnafnbót. Mælt er, að hann hafi útbúið

sýslubúa sína með sér að verja Jörgensen landráðamanni

að komast austur yfir Jökulsá til Austurlands og fyrir það

fengið nafnbótina. Jón var haldinn í mörgu ágætur maður.

í Klausturpósti 1820 nr. 10 pag. 168 tjáist J. N. Abel,

er tók Vestmannaeyjasýslu, hafa verið veitt Skaptafells-

sýsla 1820^.

1) A aö vera: Ragnhildur. Hún andaöist 19. febr. 1857,

79 ára.

2) Björn var síöast prestur á Reynivöllum (7 20. iúli 1867)

átti fyr Steinunni Einarsdóttur frá Kerlingardal Porsteinssonar

(sjá áöur), þau skildu, bl., en siðar Helgu Pálsdóttur frá Laxa-

mýri Bjarnasonar, þeirra son Jón, lengi 1 Sauðageröi viö Rvik.

3) Pær hétu: B. Guðrún f. 15. júni 1808. C. Margrét f. 30.

maí 1809, ý 14. júní 1862, óg., bl. D. Anna f. 8. febr. 1813. Pær
munu allar hafa dáið ógiptar. Jón sýslumaður og Ragnhildur
ittu alls 9 börn, en þessi fjögur komust að eins nokkuð til aldurs.

4) Honum var veitt Vestur-Skaptafellssýsla 22. júní 1820 og

pá settur fyrst um sinn í Austur-Skaptafellssýslu, en kom aldrei

43
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Einar Sæmundsson.
Faðir: Sæmundur prestur á Útskálum Einarsson spít-

alahaldara í Kaldaðarnesi.

Móðir: Guðrún Einarsdóttir lögréttumanns Hafliðason-

ar prests Bergsveinssonar.

Kona: Kristjana Richdal (að faðerni frá Melby i Nor-

egi), dóttir skómakara Hans Wiingaard Richdal.

Móðir Kristjönu var Hallfríður Björnsdóttir

(systir Finnboga assistents í Rej'kjavík)^), sem

átti téða laundóttur með skómakara Richdal.

Börn: A. Hans Wiingaard^).

B. Hallfríður^).

C. SoíTía Anna^).

D. Sigríður^).

Einar var útlærður vir skóla og settur af stiptamti 6.

apríl 1820 fyrir s\'sluna, þá Jón s^'slumaður Guðmundsson

deyði, til þess Uistrup sj^slumaður við tók 1821. Einar

gerðist síðan prestur á Þingvöllum, svo á Setbergi i

Eyrarsveit^).

til sýslunnar, og ö. mai 1821 var honum veilt Vestmannaeyja-

sÝsla (sjá þar).

1) í*elta er ekki rélt. Hallfríður móðir Kristjönu var dóttir

Jóns Runólfssonar i Dagverðarnesi i Skorradal og sjslir séra

Ara Skordals á Stað í Aðalvík. Kristjana var fædd i Rvik 12»

júli 1802.

2) Hans Wingaard dó ókv., bl,

3) Hallfríður var f. k. Páls Einarssonar í Fagurey Pálsson-

ar (sbr. bls. 151), þau skildu, þ. b.: Einar og Friðgeir.

4) Soffia dó 1852, 28 ára. Hún átti Odd Jónasson á Spjör i

Eyrarsveit, þ. b.: Guðrún, Einar, dó ungur, Sigríður.

5) Sigriöur dó ógipt, bl.

Börn séra Einars og Kristjönu voru ennfremur:
E. Sigurður Sæmundsen kaupm. i Rvík, (f. 1. júlí

1836), átti Kristínu Torfadóttur söölasraiðs i Rvik

Steinssonar.

F. Metta átti séra Markús Gíslason á Stafafelli, og er

son þeirra Einar spítalaráðsmaður i Laugarnesi.

6) Séra Einar var fæddur 18. nóvember 1792, vigður prest-

ur að PingvöIIum 7. október 1821, fékk Setberg 1828 og Slafholt

185Ö, varð prófastur i Snæfellsnessýslu 1851 og i Mýrasýslu 1800^

dó i Stafholti 15. mai 1866.
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R. C. Ulstrup.

danskur maður, tjá sumir hann ráðherra launson, aðrir

að hann hafi þénað einum ráðherra. Var examinatus

juris. Fékk veiting fyrir báðum pörtum Skaptafellssj'slu

1820. Var þó sjálfur með jafnaði utanlands og giptist þar,

en hélt hér umboðsmenn: Þórarinn Öefjord og Magnús
Stephensen. Hann fékk stríðsassessors-nafnbót. Ekki féll

honum sýslumannsembætlið, sagði því af sér og fór utan,

fékk lausn frá því 27. maí 182;V). 1828 var hann settur

land- og býfógeti í Reykjavík. 1829 missti iiann konu
sína. 1831 fór hann enn utan og fékk þá land- og býfógeta-

embættið að veitingu og kansellíráðsnafnbót 1832. Hann
hafði aðsetur í Reykjavík, fór enn utan 1835 og fékk Þórð

Sveinbjörnsson assessor til að gegna sínum embættisverk-

um. En þar eð Sveinbjörnsson var 1836 settur til að

gegna stiptamtmannsverkum var Jón (Guðmundsson) ad-

ministrator Kirkjubæjarklausturs, studiosus og þénari við

landfógela- og býfógetaembættið, settur til að gegna téðum

embættum, til þess stiptamtmaður Krieger kom út 23. mai

1836. Tók þá Sveinbjörnsson assessor við land- og b^'fó-

getaembættunum.

Hinn 9. júní 1836 deyði land- og býfógeli Ulstrup í

Kaupmannahöfn. Hann var stór, kempulegur og laglegur

maður og hreinskiiinn í reikningum-).

Þórarinn Oefjord.

Faðir: Magnús kiausturhaidari á Munkaþverá son Þór-

aiins SN'siumanns í Eyjafjarðarsýslu Jónssonar

sj'siumanns (sjá Vaðlaþing).

Móðir: Ingibjörg Hálfdanardóttir skólameistara á Hól-

um í Hjaitadal Einarssonar.

Kona: Rannveig Vigfúsdóttir sj'slumanns í Rangárþingi

og kansellíráðs Þórarinssonar (sjá Rangárþing).

1) Hann þjónaöi Skaptafellssýslu ekki nema fyrri hluta árs-

ins 1822, sigldi þá s. á. og var pá Sveinii Pálsson laeknir í Vík

settur fyrir sýsluna uni haustið, og hann hélt manntalsþing þar

vorid 1823, áður en Þórarinn Öefjord tók við.

2) Sjá ennfremur um R. C. Ulstrup bls. 197—198.

43*
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Börn: A. Ingibjörg.

B. Vigfús.

C. Þórarinn').

Þóiarinn lagði sig eptir lærdómi innan- og utanlands

og gerðist candidatus juris. Var síðan við dauða tengda-

föður síns settur sýslumaður í Rangárþingi (sjá þar) árið

1819 til 1822, þá gerðist hann fullmektugur sj'slumanns

Ulstrups 1 Skaptárþingi^). En í jökulhlaupsvatnaflóði á

Mýrdalssandi drukknaði hann ásamt séra Páli Ólafssyni

til Holtaþinga og merkisbónda Benedikt Þórðarsyni. Þá

var Öefjord á 30. aldursári, því hann var fæddur 8. októ-

ber 1793, en drukknaði 1823, hinn 14. september. Hann
bjó eptir það hann giptist á Skammbeinsstöðum og þótti

gott yfirmannsefni og valmenni. Rannveig ekkja hans

giptist þar eptir Sveinbirni stúdent Sveinbjörnssyni og

flutti búferlum að Indriðastöðum í Skorradal og svo að

Höfn; þeirra börn: 1. Sigríður. 2. Helga. 3. Helgi. 4.

Þórður. 1838 varð téður Sveinbjörn kapellán séra Jóns

Magnússonar i Hvammi í Norðurárdal, og síðar prestur

að Staðarhrauni^).

Magnús Stephensen.

Faðir: Stefán amtmaður Ólafsson Stephensen, fæddur

1767, 27. desember, varð candidatus juris 1789,

vicelögmaður 1790, giptist í fyrra sinn sama

ár, elzti assessor i landsyfirréttinum 1800 og

þá landkomissarius, amtmaður yfir vestur-

amtinu 1806, missti sína fyrri konu 1805, gipt-

ist sinni seinni konu 1809, deyði sjálfur 20.

desember 1820. (Hinn 16. september 1761, þá

Ólafur Stefánsson og Sigríður Magnúsdóttir lög-

manns giptust, orti Gunnar prófastur Pálsson

1) Um börn Pórarins sýslumanns er áður getiö bls. 500

hér að framan.

2) Hann var settur sýslumaður par 12. júli 1823 og tók þá
við af Sveini Pálssyni lækni.

3) Sjá um börn séra Sveinbjarnar bls. 501.
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fornyrt snillikvæði, seni nefnist: Ólafs drekka

og Sigríðar sumbl).

Móðir: Marta María Hölter, kaupmannsdóttir frá Stykk-

ishólmi, dó 1805.

Kona: Margrét Þórðardóttir prófasts á Sólheimum og

Kálfafelli Brynjólfssonar og hans annarar konu
Margrétar Sigurðardóttur frá Stafholti.

Börn: A. Guðrún.

B. Þórunn.

C. Magnús.

D. Marta.

E. Sigríður.

F. Elín.

G. StefánO-

Magnús er fæddur á Hvanneyri 13. janúar 1797, ólst

hann upp frá 1. ári hjá föðurbróður sínum konferenzráði

og dr. M. Stephensen, fyrst á Leirá, svo á Innrahólmi og

í Viðey, sem kostaði hans menningu innan- og utanlands,

svo hann gerðist candidatus juris um 1819. Kom hann

þá til íslands og dvaldi enn hjá fóstra sínum um hríð.

Pá sýslumaður Öefjord deyði og sýslumaður Ulstrup var

erlendis var Magnús settur að gegna sýslumannsverkum

í allri Skaptafellssýslu af stiptamtmanni 1823. En þáí

Ulstrup fékk lausn frá téðri sj'slu fékk Magnús kongsveit-

ing fyrir öllu Skaptárþingi 10. maí 1825. Reisti hann þá

bú á Höfðabrekku og gipti sig, sem áður er sagt. Magn-

ús sj'slumaður sótti um Rangárþing, þá Eiríkur sýslumað-

ur Sverrisson deyði 1843 og fékk veiting þess 1844 (sjá

framar um hann við Rangárþing).

Kristján Kristjánsson,

Faðir: Kristján hreppstjóri, dannebrogsmaður og vefari

mikiU á Illhugastöðum í Fnjóskadal. Hann
dó 1844. Var sonur Jóns bóndamanns Kol-

beinssonar Sigmundssonar bónda við Mývatn
(allt almúga- eða bændafólk upp eptir að telja).

1) Um börn Magnúsar sýslumanns Stephensens cr áður getið

itarlegar bls. 510—511.
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Módir: Guðrún Halldórsdóttir bónda í Tungu í Fnjóska-

dal Jónssonar (allt bændafólk).

Kona: Ragnheiður dóttir landlæknis Jóns Þorsteins-

sonar og Elínar dóttur amtmanns Stefáns Ól-

afssonar Stephensen. Þau giptust 1845.

Kristján sýslumaður er fæddur á Þórðarstöðum í Þing-

eyjarsýslu 12. september 1806, fór i Bessastaðaskóla vel

undirbúinn 1824, útskrifaðist þaðan 1826, gerðist þar eptir

nokkur ár skrifari hjá amtmanni Grími í Friðriksgáfu.

(Eru munnmæh, að Kristján hafi þá lofast dóttur Gríms

amtmanns, en upp sagt annari, sem hann hefði áður lofazt

og þess.vegna hafi hann utan farið að ráðleggingu og vilja

Gríms amtmanns).

Af því að Kristján var vel gáfaður og skarpur gekk

honum fljótt við háskólann og fékk bezta lof við embættis

reynslupróf í lögvísi. Þar eptir kom hann út og gerðist

um hríð málafærslumaður við íslands yfirrétt.

Þá Skaptárþing varð laust var það veitt candidatus

juris Brynjólíi syni Péturs prófasts á Víðivöllum^). En
þar greindur Brynjólfur Pétursson fékk um sömu mundir

betra og rólegra brauð í Kaupmannahöfn frásagði hann

sér téða sýslu, er þá var veift nefndum Kristjáni s^'slu-

manni, er áður hafði verið settur þar fyrir sýsluna.

1845 þá Kristján hafði fengið sj'sluveitinguna gipti

hann sig sama sumar Ragnheiði, sem að gjöf síns fóstur-

föður sýslumanns Jónasar Schevings hafði fengið til heim-

anmundar yíir 1000 rd., fór líka samsumars til Skaptafells-

sj'slu og tók sér bústað á Höfðabrekku, þar sem Magnús

sýslumaður hafði áður búið og vel húsað. 1846 fékk Kristján

(að sögn) umboð yfir Þykkvabæjar- og Kirkjubæjar-

klaustrum.

1) Brynjólfur fékk veitingu fyrir sýslunni 27. aprii 1844 frá

6, júní s. á., en hann kom pangað ekki og varð fulltrúi i rentu-

kaminerinu 25. apríl 1845. Hann varð forstióri íslenzku stjórn-

ardeildarinnar 8. nóvembcr 1848. AndaÖist 18. október 1851,

ókv. og bl.
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V id a u ki.

Kristján var skipaður 2. assessor og dómsmálaritari í

yfirdóminum 29. september 1848, og tók við því embætti

sumarið 1849. 10. iúlí 1849 varð hann land- og bæjar-

fógeti, en þjónaði yfirdómaraembættinu jafnframt til 1850.

Hinn 28. sept. 1851 var hann settur frá embætti vegna

afskipta hans af stjórnmálum í sambandi við þjóðfundinn.

Síðan varð hann ritstofufulltrúi í ísl. stjórnardeildinni i

Höfn og fékk Skagafjarðars<'slu 2. febrúar 1854, en Húna-

vatnssj'slu 8. maí 1860, og skipaður amtmaður í norður-

og austuramlinu 13. apríl 1871, fékk lausn frá embætti

9. júní 1881 og andaðist á Akureyri 13. maí 1882. Hann
fékk kammerráðsnafnbót 1848, justitsráðsnafnbót 1867 og

varð riddari af dannebrog 1874. Hann var gáfumaður,

skemmtinn og glaðlyndur og hvarvetna vel þokkaður.

Jón Guðmundsson.
Faðir: Guðmundur Bernharðsson (y 1812), fyrrum

bóndi á Kringlu í Grímsnesi, síðar í Melshús-

um í Reykjavik. Ætt hans er rakin hér áður

bls. .531—532.

Móðir: Ingunn Guðmundsdóttir prests í Reykjadal

Guðmundssonar.

Kona: Hólmfríður (f. 29. sept. 1812, f 25. nóv. 1876)

Þorvaldsdóttir prófasts í Holti undir Eyjafjöll-

um Böðvarssonar.

Börn: A. Þorvaldur héraðslæknir á ísafirði (f. 3. sept.

1837), átti (1864) Þórunni (f 9. febr. 1912)

Jónsdóttur prests á Gilsbakka Hjörtssonar,

þ. b.:

1. Hólmfríður gipt Árna Jónssyni verzlun-

arstjóra á ísafirði, móðurbróður sínum,

s. k. hans, þau bl.

2. Jón héraðslæknir á Hesteyri, átti fyr

danska konu Guðrúnu (f. Nielsen), síðar

Mörtu Guðrúnu Sigurðardóttur Bachmann.
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3. Kristín forstöðukona listmyndaverzlunar

í Reykjavík.

4. Helga gipt séra Páli Stephensen í Holti

1 Önundarfirði, þ. b.: Þorvaldur, Þórunu,

Stefán, Guðrún, Anna.

5. Gyðríður gipt dr. Birni Bjarnasyni frá

Viðfirði, kennara við kennaraskólann i

Reykjavík, þ. b.: Högni, Sigríður, Þórunn,

Kristín.

6. Sigríður f. k. Þorvalds Krabbe verkfræð-

ings í Rvík. Hún dó 24. desember 1905.

Þ. b.: Helga, Sigríður dó ung.

7. Ólafur stórkaupmaður í Kaupmannahöfn.

B. Sigurður fangavörður í Rvík (f. 31. jan. 1839,

t 20. april 1909) átti fyr Þuríði Guðmunds-
dóttur frá SeH í Rvík Magnússonar, þ. b.:

1. Hólmfríður átti Maríus Guðmundsson
verzlunarmann á ísafirði, þ. b.: Kristín,

Gyða, Sigurður, María, Jón, Hrefna.

S. k. Sigurðar María Kathrine (fædd Nissen)

dönsk að ætt, þ. b.:

2. Kristján Agúst prentari í Rvik, kvæntur

Ingileif dóttur H. J. Bartels verzlunar-

manns.

3. Þuríður.

4. Jón verzlunarmaður á Eyrarbakka, kvænt-

ur Karen Frímannsdóttur (sjá bls, 505).

5. Kristín gipt Helga verzlunarmanni í Rvík

Helgasyni Guðmundssonar Jakobssonar

smiðs á Húsafelli Snorrasonar.

6. Haraldur stúdent, verzlunarmaður í Rvík,

kvæntur Rósu Þórarinsdóttur.

7. Amalía Alexía gipt Sigurði Þorsteinssyni

verzlunarmanni í Rvík, þ. b.: Kristín,

Sverrir og Þuríður Ragna.

8. Þorvaldur húsgagnasmiður í Rvík.

9. María gipt Vigfúsi Guðbrandssyni klæð-

skera í Rvík, þ. b.: Sigurður Haukur.
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10. x4gústa Friðrika Amalía 11. Þorvaldur

12. Þórunn, dóu öll ungbörn.

Dóttir Sigurðar fangavarðar var og ennfrem-

ur Sigríður, er átti Ludvig Olaf Rye Bruun
danskan bakara í Rvík.

C. Kristín (f. 25. maí 1841, f l^- ágúst 1910)

átti dr. Harald Krabbe prófessor í Kaup-
mannahöfn, þ. b,

:

1. Olafur assessor í sakamálaréttinum í

Kaupmannahöfn, kvæntur Petrea Nee-

gaard, eiga 2 börn.

2. Jón cand. jur. & polit., forstöðumaður

íslenzku stjórnarskrifstofunnar í Kaup-
mannahöfn, yfirréttarmálafærslumaður,

kvæntur Margrethe Casse, eiga 5 börn.

3. Þorvaldur cand. polyt., verkfræðingur í

Rvík, tvikvæntur, fyr Sigríði Þorvalds-

dóttur (sjá áður) svo frændstúlku sinni

Margarethe Krabbe.

4. Knútur læknir í Kaupmannahöfn, kvæntur

Thora Agnete Hindenburg, eiga 1 barn.

5. Þorvaldur dó ungbarn.

6. Hólmfriður dó ungbarn.

Jón Guðmundsson var fæddur i Melshúsum 10. des-

ember 1807, útskrifaður úr Bessastaðaskóla 1832, var svo

á skrifstofu Ulstrups landfógeta og var settur fyrir land-

og bæjarfógetaembættið um tíma 1836, fékk Kirkjubæjar-

klaustursumboð 1835 og reisti bú þar á klaustrinu 1837,

sleppti umboðinu 1847 og flutti til Reykjavíkur, sat vet-

urinn 1848—49 sem konungkjörinn þingmaður á þingi

þvi, er semja átti stjórnarskrá fyrir Danmörku, kom út

sumarið 1849 og var þá settur fyrir Skaptafellssýslu, er

Kristján Kristjánsson flutti þaðan og hélt þar manntals-

þing vorið 1850, en fékk svo Björn Krist/'ánsson bróður

hans til að þjóna henni fyrir sig um sumarið, því að Jón

fór þá utan til að taka próf í dönskum lögum og lauk því

5. maí 1851 með 1. einkunn i báðum prófum, tók við

ritstjórn Þjóðólfs í nóvember 1852 og hafði hana á hendi

þangað til i aprílmánuði 1874, var settur málaflutnings-
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niaður við yíirdóminn 30. júlí 1858 og var það til dauða-

dags. Andaðist 1 Reykjavílc 31. maí 1875. Hann sat sem

þjóðkjörinn þingmaður á 11 fjTstu þingunum írá 1845 og

síðast 1867, og var forseti alþingis 1859 og 1861. Hann
sat og á þjóðfundinum 1851 sem þjóðkjörinn þingmaður.

Sjá ennfremur um Jón Guðmundsson æfisögu hans í

7. árg. Andvara eptir séra Þorvald Björnsson á Melstað,

50 ára afmælisbiað Þjóðólfs 5. nóv. 1898 o. fl.

Árni Gislason.

Faðir: Gísli Gíslason, síðast prestur á Gilsbakka (ý 28.

júli 1860).

Móðir: Ragnheiður (ý 29. júní 1846) Vigfúsdóttir sýslu-

manns á Hlíðarenda Þórarinssonar.

Kona fgrri: Elsa Dórotea (ý 16. maí 1858) Berentsdóttir

bónda á Ytri-Sólheimum Sveinssonar. Þau

giptust 14. ágúst 1856,

Börn: A. Þórarinn smiður i Herdísarvík (f. 8. okt.

1856), kvæntur Olöfu Sveinsdóttur.

B. Helga (f. 16. maí 1858) gipt Páli Þorkeis-

syni gullsmið í Rvík, þ. b.: Dórotea, dó

ung (sbr. bls. 179).

Kona siðari: Elín (f. 6. maí 1835, ý 19. sept. 1903) Árna-

dóttir bónda í Dyrhólum Hjörtssonar. Þau

giptust 18. nóvember 1860.

Börn: C. Elin dó ung.

D. Skúli dó ungur.

E. SkúU héraðslæknir í Skálholti (f. 16. ágúst

1865) átti Sigríði Sigurðardóttur frá Kóps-

vatni Magnússonar alþm. Andréssonar Narfa-

sonar.

F. Ragnheiður (f. 29. sept. 1866) gipt Pétri

Fjeldsted Jónssyni verzlunarmanni í Rvík.

Laundóttir Arna sj'slumanns með Þuríði Guð-

mundsdóttur frá Drangshlíð Jónssonar:

G. Guðrún (f. á Stóru-Heiði 26. ágúst 1854),

Launson hennar með Sigurði snikkara

Sveinssyni, er síðar var í Vestmannaeyjum,

hét Árni.
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Arni sj'slumaður var fæddur í Vesturhópshólum 14.

september 1820, og ólst upp hjá foreldrum sínum, þang-

að til þau hjónin skildu samvistir 1831. Var Árni um
hríð með móður sinni á Marðarnúpi i Vatnsdal, en fór

þaðan með henni 1834 að Friðriksgáfu til Bjarna amt-

manns Thorarensens móðurbróður síns. Var hann settur

í Bessastaðaskóla 1838, og útskrifaður þaðan 1844. Var

hann á skólaárum sínum hjá móður sinni, er þá bjó á

Snæringsstöðum í Húnavatnss5'slu. 1845 fór hann austur

að Vallanesi til Gísla læknis Hjálmarssonar, en fór þaðan

1846 að Keldunúpi á Síðu til Bjarna hreppstjóra Bjarna-

sonar og var þar 2 ár, sigldi til Kaupmannahafnar 1848

og tók þar próf í dönskum lögum 13. maí 1850, en fékk

þá 2. einkunn í báðum prófum og gekk því upp aptur 3.

maí 1851 og fékk þá 1. einkunn í hvorttveggja, kom út

samsumars og var þá þegar settur sj'slumaður í Skapta-

fellssj'slu, en fékk veitingu fyrir sýslunni 23. apríl 1852.

Var hann fyrst til heimilis á Slóru-Heiði í Mýrdal, en síð-

ar á Ytri-Sólheimum og kvæntist þar 1856, flutti vorið

1857 að Keldudal í Mj'rdal, og þaðan eptir lát konu sinn-

ar vorið 1858 að Kirkjubæjarklaustri á Síðu og bjó þar

siðan meðan hann hélt Skaptafellssýslu. Hann hafði og

annað bú í Holti á Siðu og hafði mikið umleikis og fjölda

Qár. Hinn 22. janúar 1879 fékk hann lausn frá sýslu-

mannsembættinu, en þjónaði þó sj'slunni til júliloka s. á.,

kej'pti því næst Krísuvík og flulti þangað búferlum vorið

1880. Hann andaðist í Krísuvík 26. júní 1898. Hann
þótti dugandi embættismaður og var vinsæll af sýslubú-

um sínum, hagsN-nn bæði í búskap o. fl., nokkuð ein-

kennilegur í lund og hátterni, einrænn og fastlyndur og

enginn æðrumaður, en skemmtinn og gamansamur í

viðræðum.

Einar Jónsson Thorlacius.

Hann var settur sj'slumaður 1 Skaptafellssýslu 3. júlí

1879 og þjónaði sýslunni þangað til sumarið eptir, að

Fischer tók við. 30. júní 1880 var honum veitt Norður-

Múlasýsla (sjá um hann þar).



676

Adam Ludvig Emil Fischer,

danskur maður, fæddur í Kaupmannahöfn 4. október 1842,

útskrifaður frá v. Westenske Institut í Höfn 1861, tók em-
bættispróf í lögum 28. maí 1868 með 2. einkunn í báð-

um prófum, varð s. á. ólaunaður skrifari á skrifstofu

stiptamtmannsins yfir Sjálandi, en amtsfulltrúi í Ring-

kjöbing á Jótlandi 1869, varð undirrétlarmálsfærslumaður

i Kerteminde 1873 og undirréttarmálsfærslumaður í Ring-

sted 1874, en yfirréltarmálsfærslumaður þar 1876, var

skipaður sýslumaður í Skaptafellssýslu 30. júní 1880 frá

1. ágúst s. á. og tók þá við sv-slunni, en íékk veitingu

fyrir Barðastrandarsýslu 3. maí 1881, og þjónaði því em-
bætti þangað til 1893, að hann flutti til Danmerkur, þvi

að hann fékk þá 27. apríl s. á. veitingu fyrir birkidómara-

og skrifaraembætti á Hlésey (Læsö), og því embætti gegndi

hann, unz hann fékk lausn frá þvi vorið 1907. Hann
andaðist í Kaupmannahöfn 3. okt. s. á.^).

Hann var kvæntur danskri konu og átti börn nokk-

ur, er fluttu með föður sínum til Danmerkur. Ein dóttir

þeirra Eline er gipt skáldinu Kai HoíTmann. Fischer var

hinn síðasti danskra sýslumanna hér, og þótti ekki miki5

að honum kveða.

OlafLir Pálsson umboðsmaður á Höfðabrekku var um
tima settur til að gegna sýslunni vorið 1881, þangað til

Sigurður Ólafsson tók við um sumarið.

Siguröur Ólafsson.

Hann var seltur sýslumaður í Skaptafellssj^slu 20. júlí

1881, en 6. janúar 1883 íékk hann veitingu fyrir henni og

9. janúar 1891 Arnessj'slu (sjá um hann þar). Hann bjó

á Kirkjubæjarkiaustri meðan hann var sýslumaður i

Skaptafellssj'slu.

Guðlaugur Guðmundsson.
Fadir: Guðmundur í Asgarði í Grímsnesi Ólafsson s,

st. Guðmundssonar í Gröf Magnússonar spítala-

haldara í Kaldaðarnesi Guðmundssonar afsvo-

1) Sbr. Pjóöólf 59. árg. 1907 nr. 49.
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nefndri ))Misersælt« (Bisks. II, 677). Kona Ol-

afs í Ásgarði Guðný Einarsdóttir skólameislara

Jónssonar, systir ísleifs etazráðs (sbr. hér áður

bls. 557).

Móðir: Þórdís Magnúsdóttir í Austurey í Laugardal

Halldórssonar. (Guðlaugur sýslumaður var ó-

skilgetinn son Guðmundar).

Kona: Oliva Maria f. Suensson (f. 21. marz 1858),

sænsk að ætt.

Börn: A. Þórdís, dó í Winnipeg 1903 óg. bl.

B. Karólína Amalía f. 1883, gipt Jóhannesi

Jósepssj'ni ghmukappa.

C. Guðlaug Valgerður Octavía f. 27. des. 1885,

dó á Akureyri 28. marz 1909.

D. Ásdís Charlotta f. 19. okt. 1887.

E. Guðmundur Þorkell f. 12. des. 1888, ritstjóri

á Akureyri.

F. Margrét Ólöf f. 21. apríi 1893, gipt Pétri H.

Ásgrímssyni verzlunarmanni á Akureyri.

G. Ólafur Jóhannes f. 24. febr. 1897.

H. Softía Franciska f. 6. júní 1898.

I. Kristín Guðný f. 11. sept. 1900.

Guðlaugur sj'slumaður var fæddur í Ásgarði 8. des-

ember 1856, kom i lærða skólann 1870 og var útskrifaður

1876 með 1. einkunn (82 st.), tók próf í heimspeki við

háskólann 16. júní 187" með ágætiseinkunn, og embættis-

próf í lögfræði 12. janúar 1882 með 2. einkunn (79 st.), var

settur s}'slnmaður í Dalasýslu 13. april s. á. frá 1. júní

s. á. (II, 752) og þjónaði þar rúmlega 1 ár, þangað til

Halldór Daníelsson tók við sumarið 1883. Flutti þá Guð-

laugur til Reykjavíkur og hafði þar á hendi málfærslu

og önnur störf, en var settur málaflutningsmaður við lands-

yíirréttinn 11. ágúst 1886, fékk veitingu fyrir Skaptafells-

sýslu 17, júni 1891, og þjónaði því embætti rúm 13 ár,

fékk veitingu fyrir Eyjafjarðars}^slu og bæjarfógetaembætt-

inu á Akureyri 20. júlí 1904, en þjónaði þó Skaptafells-

sýslu til septemberloka s. á. og flutti til Akureyrar þá um
haustið. Bjó hann á Kirkjubæjarklaustri meðan hann var
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sýslumaður Skaptfellinga. Hann var forseti amtsráðs

Norðuramtsins frá því um haustið 1904 til 1907 að amts-

ráðin voru lögð niður. Var skipaður í milliþinganefnd i

skattamálum, er skipuð var 1907. Hann var sæmdur
riddarakrossi dannebrogsorðunnar 13. ágúst 1907 og nokkr-

um árum áður riddarakrossi Arnarorðunnar af Þj'zka-

landskeisara. Hann sat á öllum þingum frá 1893 til 1907

sem þingmaður Vestur-Skaptfellinga, og á aukaþinginu

1912 sem þingmaður Akureyrarbæjar, en sagði af sér þing-

mennsku vegna veikinda vorið 1913, áður en þing kom
saman, og andaðist á Akureyri 5. ágúst s. á. eptir miklar

þjáningar af krabbameini í iiálsinum. Hann var gáfu-

maður og ötull til allra starfa, meðan heilsa entist. Æfi-

minning hans er í Sunnanfara 10, árg. 1902 2. tölubl.

Meðan Guðlaugur sjslumaður sat á alþingi á sumr-

um var Ingimundur Eiríksson hreppstjóri 1 Rofabæ í Meðal-

landi (f. 4. júlí 1828, ý 20. des. 1903) optast settur til að

gegna sjslumannsstörfum í Skaptafellssj'slu í slað hans.

Karl Július Einarsson.

Hann var settur s\\slumaður í Skaptafellssýslu 23.

september 1904 frá 1. október s. á, og þjónaði henni til

vorsins 1905, að Hjörgvin Vigfússon tók við. (Sjá nánar

um hann við VestmannaeyjasN'sIu).

Björgvin Vigfússon.

Hann fékk veitingu fyrir Skaptafellssýslu 19. desem-

ber 1904, og flutti þangað vorið 1905. F'ór þá að búa á

Höfðabrekku, Var skipaður sýslumaður 1 Rangárvalla-

sýslu 10. september 1907 frá 1. október s. á., en þjónaði

þó SkaptafelIss5'Slu til marzmánaðarloka 1908, því að hann

var 18. desember 1907 settur til að gegna sýslunni til þess

tima, en Sigurður Eggerz þjónaði þá fyrir hann Rangár-

vallasýslu. (Sjá nánar um Björgvin SN'sIumann við Rang-

árvallasj'slu).

Sigurður Pétursson Eggerz.

Faðir: Pétur Friðriksson Eggerz kaupmaður á Borð-
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eyri, síðar í Reykjavík (ý 5. apríl 1892) sbr.

lí, 727.

Módir: Sigriður Guðmundsdóttir bónda á Kollsá í

Hrútafirði Einarssonar.

Kona: Solveig (f. 8. ágúst 1887) Kristiánsdóttir háyfir-

dómara Jónssonar (sjá bls. 193).

Börn: A. Erna f. 2. april 1909.

B. Kristján Pétur f. 29. mai 1913.

Sigurður Eggerz sýslumaður er fæddur á Borðeyri 28.

febrúar 1875, kom í skóla haustið 1889 og var útskrifað-

ur 1895 með 1. einkunn (97 st.), sigldi þá til háskólans

í Höfn og tók þar próf í heimspeki 19. júní 1896 með 1.

einkunn, og embættispróf í lögfræði 26. febrúar 1903 með
2. einkunn (75 st.). í júlímánuði 1904 var hann settur

sýslumaður í Rangárvallasýslu eptir Magnús Tortason, en

hafði þar stutta viðdvöl og sagði af sér starfinu í s. m.

Hinn 15. febrúar 1905 var hann settur sýslumaður í

BarðastrandarsN'slu frá 1. marz s. á. og þjónaði henni

þangað til Guðmundur Björnsson tók við henni um vorið

s. á. Sumarið 1906 þjónaði hann Gullbringu- og Kjósar-

sýslu fyrir Pál sýslumann Einarsson, meðan hann gegndi

bæjarfógetastörfum í Rej'kjavík í fjarveru Halldórs Daní-

elssonar. S. á. fékk Sigurður leyfi til málsfærslustarfa við

landsyfirréttinn samkvæmt lögum nr. 32, 20. október 1905

og var settur aðstoðarmaður í stjórnarráðinu frá 1. ágúst

s. á., en 23. april 1907 var hann settur sýslumaður i

Rangárvallasýslu frá 1. maí s. á., er Einar sj^slumaður

Benediktsson sleppti henni, og þjónaði henni til marzmán-
aðarloka 1908, að Björgvin sýslumaður Vigfússon tók við,

en þá þegar, 9. apríl s. á., fékk hann veitingu íyv'w Skapta-

fellssj'slu og hefur þjónað henni síðan. Hann hefur að-

setur í Vik i Mj-rdal. Var kosinn þingmaður Vestur-

Skaptfellinga haustið 1911 og sat fyrst á aukaþinginu 1912.



YII. Múlasysla.

Hinir gömlu þingstaðir í Múlasýslu:

1. Skeggjastaðir á Ströndum.

2. Ásbrandsstaðir í Vopnafirði.

3. Brú í Tungu.

4. As i Fellum.

5. Þingmúli í Skriðdal.

6. Bessastaðir í Fljótshlið^).

7. Egilsstaðir á Völlum.

8. Hjaltastaðir í Útmannasveit.

9. Desjarmjri í Borgarfirði.

10. Klifstaður í Loðmundarfirði.

11. Dvergasteinn í Seyðisfirði.

12. Sveiná.

13. Skárastaðir^) í Norðfirði.

14. Hólmar i Reyðarfirði.

15. Kolfre}^ustaður í Fáskrúðsfirði.

16. HeydaÍur^) i Breiðdal.

17. Berunes á Berufjarðarströnd.

18. Geithólar^) í Álptafirði.

Það landspláss, sem nær frá Skálatanga á Langanesi

að norðanverðu til Lónsheiðar kallast Múlasýsla og hefur

henni optast verið skipt í tvö sjslumanns umdæmi.

1) P. e. Fljótsdal.

2) P. e. Skorrastaður.

3) P. e. Heydalir.

4) P. e. Geithellur (eöa Geithiliur).
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í héruðum þessarar sj^slu voru margir maktarmenn

á fyrri öldum. En eptir það landið kom undir Noregs-

konung og höfuðsmenn voru yfir það settir, sem tóku

ýmsa maktarmenn fyrir sveina sína, gerðist þar sem ann-

arsstaðar j^misleg og margbreytt skipan, sem nú er flest-

um að miklu leyti ókunn. Þó tel eg þá eina maktarmenn,

er eg held haíi haft sj'sluumráð í hirðstjóraumboði, þó
ei sé allt þar um fullvíst.

Runólfur Pálsson

hefur fyrir og eptir 1380 haft hér völd og verið maktar-

maður^). Hann deildi við Pál Þorvarðsson á Eiðum um
fé nokkuð og vann Páll ei á. En son Runólfs hefur verið

Páll, er seinna hélt Múlasýslu (sjá síðar).

Páll Þorvarðsson').

Faðir Þorvarður, sem meinast sonur Odds, er deyði

1301, en hann var son Þorvarðs hirðstjóra Þórarinssonar,

er deyði 1296, eða Þorvarður var son Solveigar Þorvarðs-

dóttur, er alsystir var áðurnefnds Odds. Voru þau börn

Solveigar dóttur Hálfdanar Særaundssonar og Steinvarar

Sighvatsdóttur, sem var fyrri kona Þorvarðs hirðstjóra

Þórarinssonar. Þau systkin Oddur og Solveig borin um
og eptir miðja 13. öld og lifði Solveig fram á 14. öld.

Ekki finn eg hverja konu Þorvarður faðir Páls átti. En
kvinna Páls var Sesselja dóttir Þorsteins lögmanns og

hirðstjóra Eyjólfssonar^). Börn:

1. Jón prestur á Grenjaðarstað, sýnist að vera borinn

um 1390 eða fyrri, komst ungur til prestlegra valda,

var í málum við Hólabiskupa öðru hvoru. Dó 1472*).

1) Þaö er ágizkun en engin vissa, að Runólfur hafi haft

s5'slu i Múlaþingi. Hann hefur liklega verið son séra Páls Þor-

steinssonar, er þeir Runólfur og Páll Þorvarðsson deildu um arf

eptir (sbr. hér áður bls. 570—571).

2) Sjá um Pál og sennilegt ætterni hans bls. 570—571 hér

á undan.

3) Þetta mun ekki rétt, sbr. bls. 570.

4) Rétlara mun 1471.

44
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2. Ingibjörg, sýnist að vera eldri, hafi hún gipst Lopti

rika um 1397. Hún dó 1436, sama ár og Loptur

bóndi hennar').

Nálægt 1360 var Páll á Eiðum orðinn maktarmaður

og meinast að hafa haldið iMúla- og jafnvel Skaptárþing,

eða nokkurn hluta af þeim sýslum báðum. Páll var og

hirðstjóraumboðsmaður eptir 1391. Atti deilur við Runólf

Pálsson.

Páll Runólfsson.

1418 gefur Arni biskup mildi, er þá hafði hirðstjórn

Pál Runólfsson kvittan fyrir kongsgjald aí sj'slu sinni

millum Jökulsár og Norðfjarðar^). S}'nist þar af, að þá
hafi sýslunni verið skipt í tvennt og hafi Páll haldið suð-

urhlutann. Bróðir hans mun hafa verið Höskuldur Run-

ólfsson, er sSslu hafði um hríð fyrir norðan í Þingeyjar-

og Vöðluþingi.

Gamli Marteinsson

hygg eg um þessar mundir hafi haldið norðurhluta sýsl-

unnar. Þó er þar engin full vissa fyrir, því sagnafátt er.

1420 var liann í dómi Rafns 'ögmanns að Hrafnagili í

Eyjafirði. Mun hann þá hafa verið valdsmaður, máske í

Eyjafirði, en ungur^).

1) Loptur riki dó 1432 og Ingibjörg kona hans s. á. (sbr.

skiptabréfiö ísl. Fornbr.s. lY, 518—520).

2) Réttara: Norðfjaröarnipu, sbr. bréf petta ds. 23. júlí 1418

i ísl. Fbrs. IV, 263. Pessi Páll Runólfsson er eflaust son Run-
ólfs Pálssonar, sem áður er getið, en ekki sami maöur og Páll

Runólfsson Sturlusonar, sem getið er i máldaga Núpufellskirkju

i Eyjafirði 1394 (Fbrs. III, 528, liklega síðari viðbót), sbr. mál-

daga frá 1429 (Fbrs. IV, 377), bróðir Hðskulds og Magnúsar
Runólíssona.

3) Gamli hefur búið í Lögraannshlíð fyrir og eptir 1400.

Hét Valgerður kona hans (Fbrs. III, 523). 8. mai 1406 er hann
vottur við bréf gert á xMunkapverá (Fbrs. III, 709) og 3. april

1410 i dómi Rafns lögmanns á Hrafnagili (s. st. bls. 733—734), og
mun pað vera dómur sá, er Bogi árfærir hcr til 1420, en 24. jan,

1420 er Gamli i öðrum dómi Rafns lögmanns, er útnefndur var

á Munkapverá uni jörðina Grund i Eyjafirði (Fbrs. IV, 273—275).
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Marteinn Gamlason
á Ketilsstöðum, sem átti Rannveigu Sturludóttur hygg eg

því næst hafi haldið Múlaþing um 1440. Hans getur 1420

og 1431^). Máske hans son hafi verið Þorleifur, hverjum

7. okt. 1423 er Gamli ásamt fleiri virðingamönnura i Vatnsfirði

við kaupmála Guðmundar Arasonar og Helgu Porleifsdóttur, og

hefur þá verið í brúðkaupi þeirra (s. st. bls. 312). Virðist Gamli

hafa verið handgenginn Rafni lögmanni, og er ásamt honum í

Glaumbæ 10. júli 1424, er Brandur Halldórsson og Ragna Rafns-

dóttir selja Einari Magnússj'ni Sólheima í Sæmundarhlíð (Fbrs.

IV, 315—316). 11. og 12. nóv. 1427 er hann við mat á stað og
kirkju á Grenjaðarslöðum (s. st. bls. 349—350). 12. júní 1430 á

Hólum vottar hann um veitingu Grenjaðarstaðar (s. st. bls. 415
—420) og 30. ágúst s. á. er hann i dómi á Hólum (s. st. bls. 425

—426), en 2. júni 1431 á Laugum í Reykjadal selur Gamli Helga
bónda Bjarnasyni jörðina Ljósavatn og hafði Gamli þá búið þar
um hrið (s. st. bls. 455—456). Enn er hann i dórai Rafns lög-

manns 6. ágúst 1432 á Hálsi í Fnjóskadal (s. st. bls. 507—508).
Er hans þá siðast getið i bréfum, en 20 ár eða lengur hefur
hann búið á Ljósavatni (sbr. Fbrs. V, 555), og virðist hafa verið
mikilsháttar, og kallaður opt Gamli bóndi, en hvort hann hafi

haft sýsluvöld er mjög óvist og eflaust ekki i Múlaþingi. Fram-
ætt Gamla er ókunn, en geta mætti þess til, að hann hafi verið
son Marteins i Máfahlíð Porleifssonar (f 1392, ísl. Ann.) Mar-
teinssonar Naríasonar af kyni Kolbeinsstaðamanna og bróðir
Porleiís Marteinssonar og Olafs Marteinssonar ))staða«, er báðir
fluttu að vestan norður og eru dánir fyrir 1427 (sbr. III, B. bls.

3—4, 7—8). Má geta þess, að 26. júni 1459 er Gamli Porleifsson

í dómi Daða sýslumanns Arasonar á Helgafelli (Fbrs. V, 181

—

182), og siðar (1462) er þessa Gamla og lugiraundar Porleifsson-

ar (liklega bróður hans) getið i öðru bréfi vestra (á Kirkjufelli í

Eyrarsveit, Fbrs. V, 377). Pessi Gamli gæti verið son Porleifs

Marteinssonar frá Máfahlíð og bróðurson Gamla Marteinssonar
á Ljósavatni. Hafi þeir Rafn lögmaður og Ari á Reykhólum verið
synir Guðmundar Ormssonar lögmanns Snorrasonar lögmanns
Naríasonar, eins og sumir ætla, hafa þeir Rafn og Gamli verið
fjórmenningar að frændsemi, sé Gamli i beinan karllegg frá Narfa
presti Snorrasyni (sjá áður), og er þá skiljanlegt, að hann sitji

ásarat Rafn og Lopti rika brúðkaup Guðmundar Arasonar frænda
sins vestur i Vatnsfirði.

1) Pessi bréf, þar sem Marteins á aö vera getið, þekkjast nú
ekki, svo eg viti, en liklega hefur Bogi haft þau undir höndum, og
þau sannað eitthvað um sýsluvöld Marteins i Múlaþingi, og að
hann hafi þá verið á Ketilsstöðum (á VöIIum), en heimildir fyrir

44*
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Rafn lögmaður Guðmundsson dæmdi arf eplir Margréti

dóttur sína 1416, er átt hafði Helga Jónsson Hákonar-

sonar Gissurarsonar galla, og þá hefur Marteinn verið

fyr uppi^.

Jón ábóti á Þverá lýsti Illhugastaði í Fnjóskadal, árið

1493, eign jómfrú Maríu og klaustursins, síðan Marteinn

bóndi Gamlason Marteinssonar og Rannveig Sturludóttir

kona hans gáfu þá jörð með sér í próventu^). Þetta hygg

eg hafi verið þennan Martein sýslumann og hafi sá gern-

ingur þá verið gerður fyrir mörgum árum, en óvíst er

samt, hvort þau hafi nokkurntíma notað sér að fara i

Munkaþverárklaustur. Á þessari öld var það titt, að hinir

auðgu gáfu kiaustrum og biskupum próventu sína, þó

aldrei færu þeir í próventuna. Svo gerði Oddur lögmaður

leppur og fleiri, sjá ísafjarðarsýslu.

Gunnlaugur Guðmundsson.
Vitnisburður nokkur [er] á pergament af dato 1450,

hvar nokkrir menn segja sig hafa verið áheyrandi og við-

stadda á þingstað réttum í Eyvindarstaðahvömmum (hjá

Eyvindarstöðum) á Völlum, þá Gunnlaugur hafi dóm út

nefnt og þar upp sagt, að sá sem á Kollsstöðum á^) Völl-

um byggi væri skyldugur að geyma geldneyti í afrétti á Völl-

um tyrir austan Grímsá (en afréltur var reiknaður ofan

pví finnast nú ekki i bréfum, nema þetta sé ágizkun ein hjá

Boga, með þvi að Bjarni Marteinsson bjó þar.

1) Petta er skökk ágizkun hjá Boga, þvi að Porleifur Mar-

tcinsson faðir Margrétar i Viðidalstungu hefur eílaust verið son

Marteins Porleifssonar i Máfahlíð (sbr. III, B. bls. 7—8), en Mar-

teinn Gamlason hefur verið son Gamla Marteinssonar á Ljósa-

vatni og átti Illhugastaði í Fnjóskadal, er hann gaf í próventu

með scr og Rannveigu konu sinni til Munkaþverárklausturs i tíð

Einars ábóta íslcifssonar (líklega um 1450—1460).

2) Þetta bréf cr ds. á Munkaþverá 13. maí 1493 (Fbrs. VII,

177—178), sbr. klcrkadóm um þetta cfni 4. okt. 1497 i Viðvík (s.

st. bls. 371—373) og vitnisburð 13. marz 1510 á Munkaþverá (Fbrs.

yill, 302—303), hvorttvcggja um aðtekt Stígs Einarssonar (ábóta

íslcifssonar) á jörðinni Illhugastöðum, er talin var rétt eign

Munkaþvcrárklausturs scm próventugjöf Marteins og Rannveigar.

3) í hdr. Boga stcndur hér »og<c, en á víst að vcra »3«.
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frá Kaldakvísl að Mjölkráni gegnl Tunguseli). Hér á móti

skyldi sá, er byggi a Kollsstöðum hafa 6 vikna beit á

Knútaseli m. m.^). Eg meina þetta sama Gunnlaug, sem

1428 hafði jarðaskipti í Skagafirði við Þórð bónda Þor-

steinsson. Hver ár hann hefur haldið Múlaþing er óvíst,

en fyrir 1450 hefur það verið, og í nyrðri hlutanum hefur

hann látið téðan dóm ganga, og óvíst, hvort hann hefur

haldið alla sýsluna-).

Bjarni iVIarteinsson.

Faðir: Marteinn Gamlason Marteinssonar sjslumanns

á Ketilsstöðum^).

Móðir: Rannveig Sturludóttir.

Kona: Ragnhildur dóttir Þorvarðs á Möðruvöllum

Loptssonar ríka. Þau giptust á Möðruvöllum

1460.

Börn: A. Erlendur sýslumaður, sjá síðar.

1) Bréf petta frá 1450, er Bogi hefur liklega liaft undir hönd-

um, er nú glatað. Er það prentað i Fbrs, IX, 33, elnmitt eptir

Sýslum.æfum Boga 1 Tíraariti J. P. I, 47, og er þaö að mestu

samhljóða þvi, er hér segir, nema að þar er nefní ))Knútssel((,

en hér ))KnútaseI«, og að þar er sagt, að Eyvindarstaðahvammar
séu skammt frá Egilsstaðaþingsstað á VöIIum, sem liklega er

réttara, en hér ))hjá Eyvindarstöðumw.

2) Sjá frekar um Gunnlaug Guðmundsson bls, 571—572 hcr

að framan, og eru þar færðar sterkar likur íyrir, að Teitur riki

í Bjarnanesi hafi verið son hans.

3) Pað er allvafasamt, að Bjarni Marteinsson, Hákalla-Bjarni,

haíi verið son Marteins Gamlasonar. Sennilegra, að hann hafi

verið son Marteins Runólfssonar, sem nefndur er i máldaga Bæg-

isárkirkju 1461 (Fbrs. V, 295) og eflaust hefur verið son Runólfs

Sturlusonar á Laugalandi og bróðir Höskulds í Núpufelli. Styðst

þetta meðal annars við það, að Bjarni Marteinsson og Runólfur

Marteinsson eru fyrstir dómsmanna í dómi Odds lögmanns As-

raundssonar 3. okt. 1465 í Eyrarteigi eystra (Fbrs. V, 451—453) og

sennilegast, að Runólfur sá hafi verið bróðir Bjarna, og bendir

þá nafnalikingin á, að þeir hafi íreraur verið synir Marteins Run-

óltssonar frá Laugalandi og eyfirzkir að uppruna, heldur en Mar-

teins Garalasonar. En eflaust hefur Bjarni allvel ættaður verið,

er hann fékk dóttur Porvarðs rika á Möðruvöllura.
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B. Ragnhildur átti Björn sýsluinann Guðnason

í Ögri, sjá Isafjarðarsýslu.

C. Hólmfríður átti Pál son Páls Brandssonar

lögmanns^).

D. Þorvarður bjó á Eiðum eystra-). Barn:

1. Margrét áíti Sigurð sj'slumann Finnboga-

son, sjá HegranessN'slu^).

1) Petta er skökk ættfærsla. Páll Pálsson mun hafa búið i Hof-

felli i Hornafiröi, þvi að þar kvittar Henrik Mæding Pál 28. nóv. 1488

(Fbrs. VI, 645—646, sjá hér á eptir hjá Boga). Að Páll hafi verið

son Páls Porsteinssonar Hallssonar og bróðurson Sesselju konu
Hallsteins sýslumanns Porsteinssonar (sjá síðar), getur að visu

verið, en fullar heimildir eru ekki fyrir þvi.

2) Hann bjó síðar i Njarðvik 1 Borgarfirði og afkoraendur

hans þar um langan aldur eptir hann, og voru mikilhæíir flestir.

PorvarÖur átti Ingibjörgu Ormsdóttur og Margrétar Gunnlaugs-

dóttur frá Marðarnúpi Porkeissonar prests i Reykholti, bróður

Árna biskups milda, Ólafssonar. Fór kaupmáli Porvarðs og Ingi-

bjargar fram á Marðarnúpi 18. jan. 1489 (Fbrs. VI, 648-649). Hef-

ur Ingibjörg dáið skömmu fyrir eða um 1500, þvi að 22. okt.

1500 í Skriðu 1 Fljótsdal lýsir Porvarður jarðagjöfum sín og

konu sinnar, er þá var látin (Fbrs. VII, 525—526). 17. ágúst 1509

á Eiðum keypti hann Njarðvik af umboðsmanni Porvarðs lög-

manns Erlendssonar fyrir 60 hndr. (Fbrs. VIII, 289). Porvarður

andaðist fyrir 1530 (Fbrs. IX, 408, 523).

3) Önnur dóttir Porvarðs Bjarnasonar í Njarðvík, (sem i þjóð-

sögum og viðar (sbr. Tímar. J. P. II, 51) er ranglega talin dóttir

Margrétar) var:

2. Hólmfríður átti Björn Jónsson lögréttumann

í Njarðvík, er sumsstaðar er kallaður wskaf-

inn« eða Skafmsson (þ. e. son Jóns skafins, er

mun réttara), þ. b.:

a. Jón,

b. Jón annar.

c. Steingrímur.

d. Guðlaug.

e. Porvarður í Njarðvík álti 1552 Guðrúnu
Halldórsdóttur, þ. b.:

aa. Magnús í Njarðvik átti 1579 Herborgu
Gottskálksdóttur prests i Glaumbæ Jóns-

sonar, þ. b.:

aaa. Einar digri lögréttumaður í Njarð-

vik. Verður siðar getið nánar og

afkomenda hans.
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Bjarni var auðmaður mikill og bjó á Ketilsstöðum.

Hann var og kallaður Hákalla-Bjarni. Nálægt eða eptir

bbb. Arngrimur í Njarövik. Hans börn:
X Magnús í Njarövik átti Guðrúnu

Pálsdóttur frá Eyjólfsstöðum
Björnssonar sýslumanns Gunn-
arssonar. Meðal barna þeirra

voru Jón og Páll, er seldu hálfa

Njarðvik frænda þeirra Magn-
úsi syni Einars digra.

X Porbjörg átti Porvarð Höskulds-
son presls i Heydölum Einars-

sonar, þ. b.: Pórður, Porvarður,
Hallur.

X Herborg álti séra Pétur Rafns-

son á Stöð, er drukknaði i Kviá

í Öræfum haustið 1679, þ. b.:

XX Páll prófastur á Álptamýri

(t 1731) átti Guðrúnu Por-

láksdóttur Björnssonar á

Laxamýri, þ. b.: Herborg
átti séra Hallgrim Jónsson

á Rafnseyri, Herdis f. k.

séra Ásgeirs f*órðarsonar á

Álptamýri, Ingibjörg átti

Guðmund Jónsson prests á

Söndum Tómassonar, Jón
og Steinunn.

XX Hinrik var rekinn úr Skál-

holtsskóla 1678 fyrir galdra-

kversmeöferÖ, fékk þó skóla

aptur, en mun hafa hætt
við nám.

XX Rafn var og um hrið í Skál-

holtsskóla, en varö að
hætta sakir gáfnaleysis.

X Sesselja átti Jón Rafnsson á Ket-

ilsstöðum, bróður séra Péturs á

Stöð, þ. b.:

XX Arngrimur, var um hrið í

skóla, en visað þaðan 1678

fyrir sömu sakir og Hinrik

frænda hans.

X Helga átti Sigurð i Snæhvammi
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1450 held eg hann hafi tekið Múlasj'slu, en hvort alla eða

nyrðri partinn einungis er óvíst, eins hvað lengi hann hélt

sýsluna eða deyði^).

1460 giptist Bjarni á Möðruvöllum. 1465 lúkti Jón

Narfason á Eiðum vegna liústrúr Margrélar á Möðruvöll-

um Bjarna sýslumann peninga Ragnhildar konu hans, upp

i hennar föðurarf 3 hndr. hndr. í jörðum og aðra pen-

inga þar að auki^).

Bjarnason prests á Stöð Jóns-

sonar.

Enn voru börn Bjarna Marteinssonar og Ragnhildar:

E. Marteinn átti Margréti Sturludóttur lögréttumanns

1 Eyjafiröi Magnússonar. Er Marteinn á lífi 1492

(Fbrs. VII, 144), en látinn fyrir 30. júní 1495 (s. st.

bls. 270—272).

F. Ingibjörg átti Vigfús Pórðarson (rika Fúsa) á Borg

á MVrum, að pvi er taliö er, og var son peirra

Bjarni jungherra (sbr. III, 324), er 16. okt. 1535

fær Ögmundi biskupi Hamar í Borgarhrepp (Fbrs.

IX, 745—746). Einkennilegt er pað, að af bréfi

Erichs Walchendorphs kanzlara 1. des. 1507 í Os-

ló (Fbrs. VIII, 177—179) er svo að sjá, sem Ingi-

björg Bjarnadóttir, sj'stir Erlends sýslumanns,

Porvarðs og Ragnhildar í Ögri, hafi verið kona

Teits Porleifssonar, en pað getur tæpast verið,

og er nánast að skoða petta svo, sera Teitur hafi

verið umboðsmaður Vigfúsar á Borg i Möðru-
vallamálum.

1) Að Bjarni hafi haft sýsluvöld í Múlapingi finnast ekki

heiraildir fyrir. Hann er i dómi í Eyrarteigi 3. okt. 1465 (Fbrs.

V, 451—453). 1471 selur Stefán Helgason honura jörðina Eiríks-

staði á Jökuldal, og er bréf ura pað gert á Eiðura 8. júní 1475

(s. st. bls. 748—749). Hefur Bjarni búið par lengstura, að minnsta

kosti síðustu árin (og Porvarður son hans fyrst eptir hann), en

áður á Ketilsstöðum (sbr. visitaziu Eiðakirkju 1523 af Ögmundi
biskupi: Fbrs. IX, 186). 20. nóv. 1477 á Eiðura selur Hallsteinn

Porsteinsson honum jörðina Fljótsbakka i Fljótsdalshéraði (Fbrs.

VI, 119), og er Bjarna pá siðast getið á lífi, og fjTÍr 1488 er hann
látinn, sbr. bréf Hinriks Mædings 28. nóv. 1488: Fbrs. VI, 645—
646, og er par talað um ýrasa hluti, er Bjarni hafi orðið brot-

legur um kongdórasins vegna, svo sem kirkjublök og tiundar-

reikning m. fl.

2) Sbr. Fbrs. V, 446-417. Bréfið er gert 21. júni (1465) á

Ketilsstöðum.
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1488 gaf Henrik Mæding kvittan Pál Pálsson, sem

átti Hólmfriði dóttur Bjarna, um silfur það, er Bjarni

Marteinsson hafði að halda eptir Geirrek gullsmið. Er

þar af Ijóst, að Bjarni hefur þá verið dáinn, og að hann

hefur átt Hólmfríði fyrir dóttur^).

1) Fbrs. VI, 645—646.

Hailsteinn Þorsteinsson
var kongsumboð.smaður i Múlapingi 1485. Virðist hann hafa

verið á Suðurlandi (í Rangárvallasýslu) áður en hann flutti aust-

ur, því að hann er liklega sá Hallsteinn Porsteinsson, sem er i

dómi um Kross i Landeyjum c. 1460, en það ártal er ekki víst

(Fbrs. V, 223—224), og eins er Hallsteins Porsteinssonar getið í

skrá um peninga, er geíizt hafi Skúmsstaðakirkju i IJtlandeyjum

(s. st. bls. 688). En um 1466 hefur liann líklega flutt að Víði-

vðlluni ytri í Fljótsdal, pvi að þar gefa tveir menn honum vitn-

isburöarbréf 23. marz 1467 um landamerki, itök og itölur Víði-

valla (s. st, bls. 472) og lítur þá út f^rir, að hann hafi verið ný-

kominn þangað. Um 1471—1472 hefur hann kvænzt Sesselju Por-

steinsdóttur Hallssonar, ekkju Einars Ormssonar á Hvoli (Stór-

ólfshvoli) (Ý 1470), sbr. III, B. bls. 10—11. 19. sept. 1474 á Skriðu

í Fljótsdal gefur hann Pórði Jónss^-ni frænda sinum hálfa jörð-

ina Hól i Siglufirði (Fbrs. V, 763—764). 20. nóv. 1477 á Eiðum
seldi Hallsteinn með samþykki Sesselju konu sinnar Bjarna Mar-

teinssyni Fljótsbakka (Fbrs. VI, 119) og 10. marz 1482 á VíðivöII-

um gerir hann bréf um jörðina Borgarhöfn (s. st. bls. 424—425).

En 12. apríl 1485 netnir hann 12 manna dóm á Bessastöðum í

Fljótsdal, sem kongsumboðsmaður í Múlaþingi um ákæru Er-

lends Magnússonar til Magnúsar ívarssonar út af setu á 16 hndr.

i Bustarfelli (s. st. bls. 535—536). Ekki mun Hallsteinn hafa haft

lengi sýsluvöld í Múlaþingi, en getið er hans samt i Múla i Skrið-

dal (Pingmúla) 21. sept. 1488 og er þá vottur að sölu Páls Por-

steinssonar, bróður Sesselju konu hans, á 10 hndr. i Hofi i Ör-

æfum til Magnúsar biskups i notum þess, að biskup kvittaði Pál

fyrir sex barneignir með Pórdisi Runólfsdóttur (F'brs, VI, 638

—

639). Hefur Hallsteinn þá líklega ekki verið sýslumaður. 6. ágúst

1496 á Skúmsstöðum i Landeyjum kvittar Hallsteinn Porsteins-

son, sem eflaust er = Hallsteinn á Viðivöllum, Jón Oddsson um
vígsbætur eptir Árna Hallkelsson bróðurson sinn (Fbrs. VII, 305),

og mun Arni þessi hafa átt heima þar syðra, og Hallsteinn verið

þaðan æltaður (úr Landeyjum?). En Arni Hallkelsson Porsteins-

sonar niun hafa verið faðir Hallkels íöður Stefáns prests í Laug-

ardælum (ý 1585), er Hallkelsætt er frá komin. Síðast er Hall-

steins getið 8. júni 1500 á Skriðu i Fljótsdal (Skriðuklaustri) og

hefur hann eí til vill búið þar, áður en klaustrið var stofnað þar.

Lýsir hann þar yfir því, að hann og Sesselja Porsteinsdóttir kona
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Ormur Jónsson

konungsumboðsmaður í Múlaþingi útnefndi 12 manna
dóm 1492 á Egilsstöðum í Fljótsdalshéraði um vígsbætur

eptir Sigurð Þorsteinsson, dæmdust 27 hndr.^). Hann
meinast hafi haldið einhvern part af sýslunni og 1494 í

Rangárþingi máske umboðsmaður.

Snjólfur Rafnsson.

Fadir: Rafn lögmaður Brandsson frá Barði Halldórs-

sonar, Sjá Vaðlasýslu.

Móðir: Margrét dóttir Eyjólfs riddara Arnfinnssonar.

Sjá Húnavatnssýslu.

Kona: Salný Pálsdóttir, systir Ögmundar biskups-).

Börn: A. Eiríkur bjó undir Asi í Fellum í Múlaþingi,

dó 1578 eða 1579, meinast að hafa verið

litinn tíma umboðsmaður í parti af Múla-

þingi. Með sinni fyrri konu Ólöfu dóttur

Eyjólfs á Hjalla Jónssonar átti hann eitt

barn, sem dó, en með seinni konunni Þuríði

dótlur Þorleifs sýslumanns Grímssonar á

Möðruvöllum, hverri hann giptist 1559, átti

hann Þorgerði konu Jóns Indriðasonar í

Árnanesi, Halldóru, sem átti Magnús Björns-

son og Ólöfu, sem átti Magnús Vigfússon á

hans hafi gefið »fyrst aö upphafi guöi alraáttugum, jungfrú Mariu

og helga blóö« jöröina Skriöu i Fljótsdal meö rekum og itökum

til æfinlegs klausturs (Fbrs. VII, 486—487).

Son Hallsteins og Sesselju var Einar (eflaust heitinn eptir

Einari Ormssyni íyrri manni hennar), er 31. ágúst 1513 seldi

Þorvarði prior í Skriöu jöröina Brekku í Fljótsdal (Fbrs. VIII,

464—465).

1) Sjá um pennan Egilsstaöadóm Orms, sem liklega er frem-

ur frá 1492 en 1422, hér áður bls. 388-389. Er liklega = Ormur
Jónsson Ásgeirssonar, bróðir Páls á Skarði.

2) Salný mun hafa veriö síðari kona Snjólfs og Eirikur ekki

son hennar, pvi að þá hefði hann ekki mátt kvongast Ólöfu Eyj-

ólfsdóttur frá Hjalla, ef þau hefðu verið systrabörn. Síðari mað-

ur Salnýjar er og taiinn Toríi bóndi Porgrímsson, er hafi sóað

fé þeirra.
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Eiðum, þ. b.: Arni sýslumaður elc. (XB.

Olöf Eyjólfsdóttir gat ei átt móðursysturson

sinn í þeirri tíð. Mun því villzt á Eiríkum

í Ási. Flestar ættartölur telja þennan Eirík

Snjólfsson föður 1. Sæmundar í Ási^) 2. séra

Þorleiís á Breiðabólsstað 3. séra Jóns í

Vatnsfirði og þeirra fl. systkina. Önnur
ættartala telur Eirík 1 Ási föður téðra syst-

kina Bjarnason Sumarliðasonar Eiríkssonar

Sumarliðasonar líkast af ætt Sumarliða son-

ar Þorsteins hirðsljóra Eyjólfssonar)-).

B. Ásbjörn Snjólfsson. Hans börn: 1. Þórður

bl. 2. Jón, átti börn, varð lítið úr þeim^).

C. Salgerður seinni kona Vigfúsar*) lögmanns
Erlendssonar. Ekki getur barna þeirra.

Um sýsluhöld Snjólfs hef eg ekki aðra vissu en það,

sem Páll lögmaður Vídalín ritar 1 Kötlumálaskýrslu, að

Snjólfur hafi verið sýslumaður í Múlaþingi frá 1483 til

1513^). Hefur hann þá líklega haft það hálft móts við

Erlend. Ritfært er, að Snjólfur hafi búið að Asi í Fell-

1) Pað er alveg skakkt.

2) Petta er einnig óábyggilegt.

3) Aö Ásbjörn hafi tieitið son Snjólfs er óvist. Að Bjarni

Sumarliðason á Fellsenda hafi veriö af honum kominn, eins og
Snókdalín telur, nær engri átt. SumarliÖi faðir hans var Jóns-

son Arnbjarnarsonar, og hefur sá Jón líklega veriö bróðir séra

Gísla Arnbjarnarsonar föðurföður Gísla biskups i Skálholti og
þetta eitthvað skylt Arnbirni Salómonssyni frá Galtarholti Ein-

arssonar. Arnbjörn Einarsson lögréttumaður, liklega bróðir Saló-

mons, er í Mýrasýslu 1504, og þar eptir.

4) í hdr. stendur Erlends, sem vitanlega er misritun.

5) Veriö getur, að Snjólíur hafi um tíma haft sýsluvöld í

Múlaþingi, þótt ekki finnist dómar hans, en þaö nær engri átt,

aÖ það hafi verið frá 1483 til 1513. 22. apríl 1483 er Snjólfs fyrst

getið við bréf í Nesi i Höfðahverfi (Fbrs. VI, 479) og eptir það
opt við bréf nyröra, en viröist ekki hafa komið austur fyr en

um 1504, því að 3. marz 1505 ritar hann undir bréf í Vallanesi

(Fbrs. VII, 716) og er þar eystra eptir það að minnsta kosti

til 1532, því að 19. ágúst það ár er hann i helmingadómi i Valla-

nesi (Fbrs. IX, 626—627), og heíur þá verið garaall.
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um. 1507 vitnaði Snjólfur Rafnsson og Sigurður Daðason,

að Rafn lögmaður Brandsson hefði að Leiðarhólmi dæmt
ættleiðing Stefáns Loftssonar löglega^). 1527 undirskrifar

Snjólfur kaupmálabréf Eyjólfs og Helgu biskupsdóttur'').

Erlendur Bjarnason.

Faðir: Bjarni sýslumaður Marteinsson, sjá áður.

Móðir: Ragnhildur Þorvarðsdóttir Loptssonar.

Kona: Vilborg Loptsdóttir (tók fram hjá bónda sín-

um Erlendi og kvittaði Ögmundur biskup hana

þar fyrir 1526 fyrir milligöngu Bjarna sSslu-

manns sonar hennar og Erlends) ^).

Börn: A. Bjarni sýslumaður, sjá síðar.

B. Margrét átti sNslumann Pál Grímsson frá

Möðruvöllum. Sjá þessi börn við Húna-

vatnsþing. (í annari ættatölu segir: Margrét

Erlendsdóttir átti Hans Lysekamp, þ^zkan

mann, það hygg eg vilt).

Erlendur var uppivöðslumaður og fékk hálfa Múla-

sýslu eptir föður sinn þ. e. norðurpartinn móts við Snjólf

um 1483*). Bjó ogsvo á Ketilsstöðum. 1500 stiptaði hann

1) Pað brét er gert á Eyri 1 Álptafirði 10. nóv. 1507 (Fbrs.

VIII, 167—168).

2) Kaupmáli og gipting Ej'jólfs og Helgu fór fram 1. okt.

1531 á Hólum (Fbrs. IX, 603—605), en 30. nóv. s. á. er þessu

kaupmálabréfi lýst á Hólum, en er ekki gert pann dag (sbr. hér

áður bls. 386). Snjólíur er ekki ritaður undir bréf þetta, en

annað kaupmálabréf Ejjólfs og Helgu frá 1527 þekkist nú ekki.

]Mun og þetta raisritun hjá Boga i stað þess, að Snjólfur ritaði

undir kaupmálabréf Rafns lögmanns Brandssonar og Pórunnar

biskupsdóttur 30. sept. 1526 (Fbrs. IX, 378—380), enda segir svo i

Tímariti J. P. I, .50, en er þar árfært ranglega til 1527. Snjólfur

mun hafa andazt 1541.

3) Pað var Jóhann Pétursson hirðstjóri, er fjrir milligöngu

Ögmundar biskups kvittaöi fyrir þetta sakferli Vilborgar, og er

það brét ds. á Reykjum í Ölfusi 10. júli 1527 (Fbrs. IX, 417—418),

en hafi Ögmundur biskup gefið út sérstakt kvittunarbréf áður

(i526) um sama efni, þekkist það brét ekki nú.

4) Petta er að eins getgáta í lausu lopti, og eflaust skökk.

Erlends er fyrst getið i bréfum árið 1500.
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hálfkirkju á Ketilsstöðum á Völlum helgum Andrési post-

ula og gaf kirkjunni 4 hundraða rekasand og 6 kúgildi, en

Vallnakirkju^) Viðastaði á Útmannasveit 12 hndr. fyrir

tíundir og Ij^sitolla, hver gerningur og skilmálar siðan hafa

haldizt^). Sýslunni mun hann hafa haldið til hér um 1526

eða til síns dauða^). Sögn er, að hann hafi tekið duggu

enska á Loðmundarfirði og drepið þá er á voru utan einn,

er með sundi til lands komst undan og svo náð öðrum

duggum. Ólafur trölli á Hólalandi í Borgarfirði hét sá

maður, sem sagt er að vegið hafi skipstjórnarmanninn og

af því hafi bardaginn hafist. Mælt er, að hann hafi það-

an flúið næsta vor langt í burt, en enskir komið næsla

sumar eptir og heitið Erlendi griðum, ef þeim á hverju

sumri væri goldið sauðfé, sem fylti þá rétt, er þeir létu

byggja í Stöðvarfirði og það um þrjú sumur, en hún tók

nær 800, hafi eigi ábrostið gjaldið fyr en hið þriðja sumar.

En þá hafi eina nótt konu á Ketilsstöðum dreymt, að

maður kæmi að henni og kvæði þetta:

Erlendur vel kenndur, ítum fróður, vel góður

Lagamaður listhagur, les á bók með orð klók.

Skáld er hann skíra kann, skemmti mest, vel flest.

Koma skal á kauptíð, klögumál fyrir hans sál.

Segðu Erlendi nú, sofandi frú, reynstu mér trú.

1) P. e. Vallanesskirkju.

2) Bréf um þetla er ds. 23. ágúst 1500 á Hofi i Vopnafirði

(Fbrs. VII, 511—512). 4. júli 1504 er Erlendur vottur i Skálholti,

er Ásgautur Ögmundsson seldi Narfa príor i Skriðu 20 hndr. í

Borgarhöfn (s. st. bls. 714—715). 14. jan. 1512 er hans getið við

bréf í Vallanesi (Fbrs. VIII, 364), en 25. mai 1515 á Valþjótsstað

afleysir og kvittar Jón prestur Koðránsson Erlend bónda Bjarna-

son um allt það, er hann hafi mátt brotlegur verða í umdæmi
hans (milli Gilsár í Skógum og Reyðarfjarðar) (Fbrs. VIII, 553).

1522 er Erlendur látinn, því að þá (21. april 1522) kvittar séra

Jón Markússon Bjarna Erlendsson fjTÍr rekahald Erlends heit-

ins föður hans fyrir Ketilsstaðakirkju (Fbrs. IX, 72—74). Fráíall

Erlends hefur því ekki orðið síðar en 1521, ef til viU nokkru fyr

(um 1520). Dómar hans sem sýslumanns þekkjast nú ekki og

er þvi eins með hann og flesta aðra, er sýslu hafa haft í Múla-

þingi langt íram á 16. öld.

3) Hann hefur dáið fyrir 1522, sem nú var sagt.
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Konan vaknaði, gekk nokkru síðar til Erlends og sagði

hnnum. En er hún gekk út aptur voru þeir ensku þar

komnir og tóku Erlend. Sögðu Austfirðingar þeir hefðu

látið hann i gaddatunnu. Þeir segja enn, að skipstjórnar-

maðurinn, sem veginn var, héti Adam, þar af sé málshátt-

urinn; Lítið er það í Adamsgjaldið. Bæði Espóiín fróði

og faðir hans meina, að tilburður þessi hafi skeð 1518^).

En eg hygg það haíi tilfaUið nálægt 1524 eða 1525, því

1526 fékk Vilborg kvittun fyrir sinn hórdóm og mun hún
hafa það barn aUð 1525 að bónda sínum lifanda, og ei

létu biskupar eða þeirra umboðsmenn lengi bíða að kalla

eptir sektafé^).

Bjarni Erlendsson.

Faðir: Erlendur Bjarnason nýnefndur.

Móðir: Vilborg Loptsdóttir.

Kona: Guðríður dóttir Þorsteins Finnbogasonar (sjá

Þingeyjarþing).

Börn: A. Vilborg átti Einar son Ej'jólfs í Dal og Helgu

dóttur Jóns biskups Arasonar. Einar drukkn-

aði í Fljótinu, bl.

B. Málmfríður átti fyr Jón á EspihóH Einarsson

klausturhaldara á Skriðuklaustri (sjá Vaðla-

þing) svo Einar Asmundsson^), þeirra son:

1. Bjarni hverjum þau gáfu hálfan Espihól

og Merkigil*).

1) Paö getur vel rétt verið (sbr. Árb. Esp. III, 54—55). Segir

Espólín, að Pétur Porsteinsson sýslumaður hafi heyrt þessa sögu

um örlög Erlends at mörgum merkum mönnum gömlum, er

hann var ungur.

2) F*etta hefur þó dregizt nokkra hrið i þetta sinn, en eflaust

hefur Vilborg orðið brotleg meðan Erlendur var á lifi, en ekki

eptir brottnám hans, ef sannsögulegt er, nema vitnazt hafi, að

Erlendur hafi litað nokkra hrið erlendis, og ekki verið drepinn

hér við land.

3) Hann var vinnumaður hennar, sunnlenzkur að ætt.

4) Bjarni kvæntist ekki, en launson hans var:

a. Björn í Böðvarsdal átti Guðrúnu Ketilsdótlur prests á Kálfa-

fellsstað Olafssonar, þ. b.:
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Bjarni gerðist þegar á æskuárum merkilegur maður.

Ætla eg hann tæki vestari part Múlasýslu eptir Snjólf

aa. Ketill stúdent, bjó á Helgustööum i Reyðarfirði, og síðar

á Eiðum, átti Guðrúnu Marteinsdóttur sýslumanns Rögn-
valdssonar, bl. KetiII fór í elli sinni til íóstursonar sins

séra Halldórs Pálssonar á Breiðabólsstað i Fljótshlið og
andaðist þar eptir 1730.

bb. Anna átti séra Sigfiis Vigfússon á Dvergasteini og var s.

k. hans, p. b.: Björn dó í Skálholtsskóla 1714, Vigfús prest-

ur á Dvergasteini, Sigfús prestur i Hoíteigi, Guðrún átti

séra Pórð Gislason á Skorrastað o. fl.

Onnur bðrn Einars Asmundssonar og Málmfriðar Bjarna-

dóttur en Bjarni voru:

2. Marteinn i Eskiíirði. Hans bðrn:

a. Ásmundur.
b. Magnús' i Hellisfirði. Son hans:

aa. Ólafur í Hellisfirði átti Olöfu Sigurðar-

dóttur prests hins síöara á Skorrastað

Arnasonar.

c. Einar.

d. Málmfriður.

3. Porsteinn i Firði i Mjóafirði. Hans kona Guð-
ný, þ. b.:

a. Porbjörn.

b. Margrét átti Porstein i Firði Ívarsson prests

á Dvergasteini Haraldssonar, p. b.:

aa. Porsteinn i Firði átti Úlfheiði Eiriks-

dóttur frá Mjóanesi, p. b.:

aaa. Jens prestur i Mjóafiröi (f 1708).

bbb. Jón íaðir Jens prests yngra i Mjóa-

firði (t 1757).

ccc. Guðný átti séra Vigfús Sigfússon á

Dvergasteini.

bb. Bjarni átti Ingibjörgu Eiriksdóttur, syst-

ur Últheiðar.

c. Margrét önnur.

d. Olöf átti séra Jens Ormsson i Mjóafirði,

sunnlenzkan. Hann missti prestskap um
1633, p. b.:

aa. Ormur.
bb. Elizabet.

e. Sigriður átti Arnór Pórólfsson, p. b.: Jónar

tveir.

4. Toríi á Hafursá átti Guðrúnu Einarsdóttur

prests á Valpjófsstað Magnússonar, p. b.:
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sýslumann og svo eptir föður sinn norðurparlinn, svo hann
hélt alla Múlasýslu lengi, einkum hafi hann tekið suður-

a. Asmundur.
b. Einar.

c. Jón.

d. Loptur. Son hans Torfi var um hrið i skóla.

e. Arndis átti Berg á Hafursá Einarsson prests

á Valþjótsstaö Porvarðssonar, þ. b.:

aa. Torfi prestur á Skorrastað (ý 1720) átti

Guðrúnu Árnadóttur prests á Skorrastað

Sigurðssonar.

bb. Bjarni.

ce. Guðrún átti séra Guðmund Hðgnason á

Hofl i Álptafirði, og var eitt barna þeirra

Bergur prófastur í Bjarnanesi, og cr

þaðan mikil ætt komin (Bergsætt).

f. Sesselja átti Olat Ketilsson prests Olafssonar.

g. Málmfriður átti Jón á Eyjólfsstöðum Páls-

son Bjðrnssonar sýslumanns Gunnarsson-

ar, þ. b.:

aa. Guðrún átti Jón Jónsson frá Vattarnesi.

bb. Arnfriður.

h. Margrét.

5. Jón.

6. Ásmundur.
7. Auðunn.

8. Kristin átti Porvarð Guöbjartsson, þ. b.:

a. Einar átti Guðrúnu Guðmundsdóttur úr

Vopnafirði, þ. b.:

aa. Málmfriður átti Ólaf Jónsson úr Skaga-

firði.

bb. Helga.

b. Kristín átti Magnús Jónsson á Hrafnkels-

stöðum, þ. b :

aa. Jón átti Halldóru Eiríksdóttur prests í

V^allanesi Ketilssonar, bl.

bb. Porvarður átti ÓIöíu Eiríksdóttur prests

á Hallormsstað Bjarnasonar og f. k.

hans Pórdisar Hjörleifsdóttur prests Er-

lendssonar, áttu börn.

cc. Arndis s. k. séra Eiriks Bjarnasonar á

Hallormsstað, þ. b. Porvarður

dd. Una átti Jón Eiriksson prests í Valla-

nesi Ketilssonar.

ee. Sigurður.
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partinn 1513 og norðurpartinn 1528. Pó e.r þetta gáta

mín. En víst er, að hann var orðinn Múlasýslumaður

1530, því þá finnst dómur, sem hann lét ganga^). 1551

ritaði Friðrik") konungur 3. honum ásamt öðrum höfð-

ingjum að veita mótstöðu Jóni biskupi Arasyni. 1559

c. Steinunn.

d. Puríöur.

Frá Porvardi Guöbjartssyni og Kristinu Ein-

arsdóttur Ásmundssonar eru komnar allfjöl-

mennar bændaættir i Austfjörðum.

9. Vilborg.

10. Arnfriöur.

Enn voru sj'nir Bjarna sýslumanns Erlendssonar og

Guðriðar:

C. Bjarni.

D. Marleinn, dóu báðir ungir.

1) Pessi dómur Bjarna frá 1530 pekkist nú ekki. Bjarni hef-

ur kvænzt Guöríði ungur, þvi aö 1522 er hann kvongaöur, og

farinn að búa á Ketilsstööum eptir föður sinn. Fær hann þá
(21. april 1522 á Ketilsstöðuni) Fjörð i Sej-ðisfirði séra Jóni Mark-

ússj'ni til fuilrar eignar með samþ^'kki Guðriðar konu sinnar

(Fbrs. IX, 72—74). Síðar gaf hann Porsteini Finnbogasyni tengda-

fðöur sinum umboð til að vera giptingarmaður Margrétar Er-

lendsdóttur systur sinnar, og var kaupmálabréf hennar og Páls

Grimssonar gert í Reykjahlið 8. nóv. 1523 (s. st. bls. 178—180). 9.

ágúst 1526 á Skriðuklaustri er Bjarni í helmingadómi Ögmundar
biskups um kæru biskups til Snjólfs bónda Rafnssonar um hald

á jörðinni Hólmum i Rej'ðarfirði (s. st. bls. 372—373). Hefur Ög-

mundur biskup þá verið í visitaziu á Austfjörðum, og er senni-

legt, að hann hafi þá gefið Vilborgu Loptsdóltur móður Bjarna

kvitta um hórdómsbrot hennar, þótt það bréf þekkist ekki nú,

sbr. bréf Jóhanns Pétnrssonar hirðsljóra um sama efni 10. júlí

1527 (sjá hér áður). 12. april 1535 í Vallanesi gefur Einar próf-

astur Árnason Bjarna bónda Erlendssyni kvittunarbréf fyrir brot

og misferli, er hann hafi kunnaö að falla í og tíu marka máli nemur
etc. Kveðst prófastur hafa sett honum hæfilegar skriptir, og

íulla fésekt fengið (s. st. bls. 725—726), svo að i einhverjum stór-

deilura hefur Bjarni átt um það skeið, Hvenær Bjarni hefur

andazt er óvíst, en hann hefur orðið allgamall maður og liíað

fram undir 1570. Guöriður kona hans var á hfi 1568, og virðist

þá hafa verið ekkja, svo að sennilegt er, að Bjarni hafi andazt

um 1567.

2) A að vera Kristján.

45
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meinast hann hafi og haldið ásamt Skaptárþing, þvi að í

dómi þeim, er hann téð ár lét ganga á Bessastöðum kall-

ast hann af dómsmönnum, heiðarlegur og velbyrðugur

umboðsmann yfir öllum Ausijjörðnm. Hefur hann verið

hinn mesti valdamaður. (Eg efa, að hann hafi að veitingu

haldið Skaptárþing, utan ef vera kynni eilt eða tvö ár

norðurpart þess, eða verið 1559 þar umboðsmaður, annað-

hvort i íorföUum Einars í Múla, eða þá hann sleppli

völdum). Hann lifði 1566, og hefur máske haldið báðar

sýslurnar fram undir 1570, einkum Múlasýslu alla. Hann
varð maður háaldraður og einhver hinn duglegasti em-

bættismaður á sinni tíð. Mælt er hann hafi verið hér-

aðsríkur, sem stórhöfðingjum var þá títt. Fjárgæzlumað-

ur mun hann og hafa verið. 1542 tók hann próf í morðs-

máli, sem Erlendur lögmaður Þorvarðsson lét um dæma
á Egilsstöðum 1544.

Markús Jónsson

bóndi, kongs umboðsmaður í Múlaþingi útnefndi 1540

fimmtudaginn næsta eptir Djradag^) á þingstað réttum

Egilsstöðum í Fljótsdalsliéraði 6 manna dóm um morð
Steingríms heitins Böðvarssonar sem ályktað var mundi

hafa hlotið bana af völdum konu sinnar Sesselju Lopts-

dóttur-) eða þeirra þjónustumanns Bjarna Skeggjasonar^).

1) P. e. 1. júní.

2) Petta er Sesselja sú, er í ísl. Pjóðsögum (II, 119—120) er

nefnd Hamra-Setta; hafðist hún, samkvæmt sögninni, lengi viö i

helli einum ásamt fylgimanni sínum (Bjarna Skeggjasj'ni), en

síöar í Dyrfjöllum, og naut þá hjálpar Porvarðs bónda Björns-

sonar i Njarövík. En siðast átti henni að hafa veriö gefið líf og

hún gipzt aptur eystra. I Pjóösögunum er sagt, að pau Stein-

grimur og Sesselja hafi búið á Gilsárvelli i Borgarfirði.

3) Pessi Markús Jónsson, er dæmdi 1 morðsmálinu, er lík-

lega sami maður og Markús á Viðivöllum, svili Bjarna sýslu-

manns Erlendssonar. Átti Markús Póru Porsteinsdóllur, sj'slur

Guðriðar konu Bjarna. Voru börn peirra:

1. Jón á Viðivöllum ytri. Son hans:

a. Konráð. Hans son:

aa. Jón íaðir Pórdísar i Dvcrgabæli (Ættatölubók Jóns

Gunnlaugssonar bls. 68 í minni eign).
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Hjálmur Einarsson.

Öllum góðuin mönnum, sem þetta bréf sjá eða heyra

senda Vigfús Þorsteinsson, Nikulás f*orsteinsson, Þorsteinn

Einarsson, Brynjólfur Jónsson, Loptur Kolbeinsson, Arn-

íinnur Þorkelsson kveðju guðs og sína, kunnugt gerandi,

þá liðið var frá hingaðburð vors herra Jesu Christi 1552

ár á Ásbrandsstöðum í Vopnafirði, þriðjudaginn næstan

fyrir Maríumessu ena siðari^) vorum vér í dóm nefndir af

velbornum dandismanni Torfa Porsteinssyni, er þá hafði

Iðglegt umboð fengið af réttum kongsumboðsmanni í Múla-

þingi Hjálmi Einarssyni þing að setja og dóm að nefna,

lög og rétt að gera yfir öllum málum, sem þar væru kærð
eða framborin etc.

NB. Þennan Hjálm Einarsson eða hans ætt þekki

eg ei og ekki annað um hann en hér tjáir. Sj^nist sem
hann hafi haft að veitingu part sýslunnar um hríð^).

Af dóminum sést, að Torfi Þorsteinsson var 1552 um-
boðsmaður Hjálms, en bræður Torfa: Vigfús, er seinna

varð sj'slumaður í Þingeyjarþingi og Nikulás, er seinna

fékk Munkaþverárklaustur voru fyrstu meðdómsmenn.

2. Ingibjörg átti Brynjólf á Höskuldsstöðum i BreiÖdal, þ. b.

mörg, þar á meðal: Gunnsteinn, Sturla, Arni, Opia og Kristin

(í Sýslum.æf. I, 65 er hún ranglega nefnd Katrin), er átti

Guðmund Bessason á Melrakkanesi og voru börn þeirra:

Xarfi prestur i Möðrudal, Bessi sýslumaður á Skriðuklaustri,

Jón í Papey, Brj'njólfur i Melrakkanesi, Þorsteinn, Steingrím-

ur og Ólöf, er átti séra Þorlák Eiríksson á Þvottá (7 c. 1694).

1) 6. sept.

2) Hjáhnur þessi er eflaust Hjálmur Einarsson, er siðar var

preslur á Hóhnum (1554—1573) og svo á Kolfreyjustað (1573

—

1592), og lifði nokkuð fram yfir 1600, jafnvel heimild fyrir, að
hann hafi verið á lífi 1616. Hefur hann verið mjög ungur, hk-

lega rúmlega tvitugur 1552. Faðir hans var sérci Einar Árnason
1 Vallanesi, officialis á Austfjörðum um 30 ár, og hinn mikilhæf-

asti. Hann dó 9, júií 1585, 87 ára gamall. Hélt hann »Austfjarða-

syslu« (þ. e. Múlaþing) um 1552—1553, (sbr. reikninga Eggerts

Hannessonar A. M. 264 fol.), og sennilegt, að hann hafi þá látið

Hjálm son sinn reka sýsluna fyrir sig, en liklega hefur hvorugur
þeirra feðga haft konungsveitingu fyrir sýslunni.

45*
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Þessi Torfi átli Guðrúnu Magnúsdóttur, systur Halls

skálds').

Eirikur Árnason.

Faðir: Árni-) son séra Brands á Hofi í Vopnafirði,

seinna priors á Skriðuklaustri, Rafnssonar lög-

manns Brandssonar frá Barði Halldórssonar

(sjá Húnavatnssýslu),

Móðir: Úifiieiður Þorsteinsdóttir sýslumanns Finnboga-

sonar lögmanns.

Kona: Guðrún dótlir Árna Péturssonar Loptssonar

(sjá Strandasýslu).

Barna ekki getið nema Guðlaugar konu Þórðar á

Bustarfelli^').

Eiríkur tók Skriðuklauslur og hélt það lengi. 1566

um vorið mánudaginn næstan fyiir krossmessu nefndi

hann 12 menn i dóm að Egilsstöðum um meinsæri og

samband vísvitandi meinbuga. (1553 fékk séra Einar

Árnason Kirkjubæjarklaustur fyrir 40 rd. afgjald og Skriðu-

klaustur fyrir 30 rd. afgjald; sS^nist sem Eiríkur hafi þar

næst tekið Skriðuklaustur). Eiríkur hefur tekið Múlaþing

nálægt 1570 eða þar um bil. 1573 að Egilsstöðum voru

í dóm nefndir 5 lögréltumenn og 7 leikmenn af prófasti

og Eiríki Árnasyni sýslumanni jfir Austfjörðum um vetr-

1) Dótlir Torfa Porsteinssonar var Porbjörg, er átti séra

Ogmund Jónsson á Svalbarði i ÞistilfirÖi og voru börn þeirra:

Jón^ Torfi og Jón prestur á Hofi 1 Vopnafiröi, er átti Málmfriði

Bjðrnsdóltur frá Laxamýri, og voru börn þeirra: Oddur lögréttu-

raaður i Sunnudal og Syðrivik, Ögmundur, Sigriður, Guðrún,

Þorbjðrg, Pórdis og Ingibjðrg, s. k. Stigs Pórarinssonar á Arn-

heiöarstöðum, bl.

[í prestaæfum séra Jóns Halldórssonar er sagt, aÖ Þorgerður

dóttir séra Jóns hafi ált Pormóð Einarsson í Súlholti í Flóa, en

Snókdalín nefnir konu Pormóðs Þorbjörgu Ögmundsdóttur, og er

því liklegra, að hún hafi heitið Þorbjðrg, (en ekki Þorgeröur),

og veriö dóttir séra Jóns Ögmundssonar].

2) Árni bjó á Bustarfelli.

3) Guðlaug var ekki dóttir Eiriks, þvi að hann var bl., held-

ur systir hans.
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arseli á ís fyrir annars landi, dæmdust selirnir þess, ef

land ælti, ef 1 íiskhelgi væru.

Eiríkur var kallaður prestahatari, því hann tók presta

í hald^). En kona hans bætti úr öllu, sem hún mátti og

bataðí hann. En hún deyði nálægt 1576 eða seinna.

1577 varð Eiríkur að bæta Jóhanni Bucholt fyrir af-

brot sín 300 rd. specie. Var Eirikur þá í Kaupmanna-
höfn, er hann lofaði Bucholt þessum 300 rd. Nálægt 1580

sleppti Eiríkur sýslunni og fór utan til Hamborgar 1587,

gipti sig þar í annað sinn og kom ei til íslands síðan.

Veitti þá Jóhann Bucholt Jóni Einarssyni Skriðuklaustur,

því að Eiríkur mun hafa sleppt klaustrinu 1586, en sýsl-

unni fyrri.

Sigurður Jónsson

lét dóm ganga að Egilsstöðum í Fljótsdalshéraði 1579 um
skattgjald þeirra, er missa íé sitt um vetur. 1580 nefnist

hann sýslumaður í Múlaþingi. Veit eg ei annað um hann

og meina hann hafi ei verið annað en millibilssýslumaður

eða lögsagnari^).

Björn Gunnarsson.
Faðir: Gunnar Gíslason á Víðivöllum sýslumaður (sjá

Hegranesþing).

Móðir: Guðrún Magnúsdóttir prests Jónssonar biskups

Arasonar.

Kona fyrri: Guðlaug Árnadóttir'^).

1) Pað var séra Hallur Högnason í Kirkjubæ, ribbaldi all-

mikiU, er Eirikur átti sérstaklega i höggi viö og beitti haröræöi viö.

2) Þessi Siguröur Jónsson hefur verið Siguröur á Svalbarði,

bróöir Staöarhóls-Páls og þeirra bræðra. Pað sést at bréfi, sera

ritað er þar á Svalbarði 27. sept. 1577, og er það útnefning Sig-

urðar Jónssonar kongsumboðsmanns í Múlaþingi 19. ágúst s. á.

undir Asi í Fellum, þar sem hann skipar menn til að skipta aríi

Eiriks heitins Snjólfssonar milli 4 dætra hans skilgetinna: Vil-

borgar, Halldóru, Ólafar og Porgerðar, en móðurarfi var skipt

áöur. (Eptir bréfaafskriptum J. Ól. Grv. A. M. nr. 66 8vo).

3) Guðlaug var ekki kona Bjðrns Gunnarssonar, heldur

tengdamóðir hans, móðir Ragnhildar Pórðardóttur. Björn sýslu-

maður var að eins einkvæntur.
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Barn: A. Páll, um hríð Skriðuklausturshaldari eða

umboðsmaður þess, var lögréttumaður og

bjó á Egilsslöðum (alii Eyjólfsstöðum^).

Aðrar ættir telja Pál son Ragnhildar, en

sleppa Björns fj-rri konu^). 1635 var Páll

umboðsmaður Bjarna sýslumanns Oddsson-

ar) átti Þuríði dóttur Árna á Eiðum Magn-
ússonar, þ. b.:

1. Árni átti Þóru dóttur séra Einars á

Valþjófsstað (dó 1657) Þorvarðssonar, þ.b,:

a. Páll álti Þuríði Jónsdóttir.

b. Vilborg átti Svein á Svínafelli Jónsson

og börn^).

c. Guðrún.

2. Jón, átti Málfríði Torfadóttur Einarsson-

ar á Hafursá, þ. b.:

1) Pað er réttara.

2) Pad er rétt, en hitt rangt.

3) Börn Sveins og Vilborgar voru:
a. Magnús prestur í Stóradal átti Pórunni yngri Björnsdóttur,

.systur séra Porleifs á Hofi i Álptafiröi, þ. b.:

aa. Sigurður prestur i Miklholti átti Karitas Bjarnadóttur

stúdents á MóeiöarhvoU Pórðarsonar og börn.

bb. Björn i Eyvindarholti átti Porbjörgu Daðadóttur prests í

Reynisþingum Guðmundssonar og börn.

cc. Ólöf átti Porlák Freysteinsson.

dd. Sveinn á Fitjamýri.

ee. Pórdis s. k. Jóns Högnasonar á Tjörnum.
b. Sigurður prestur i Heydölum, álti Hallgerði Árnadóttur prests

Álfssonar, og er afkomenda þeirra áður getið III, 42J—425.

c. Guðrún átti Hannes Ásbjörnsson, þ. b.: Jón í Selsundi og

Bjarghildur.

(1. Asmundur á SvinafelH átti Ragnhildi Jónsdóttur eldra í

Skaptafelli Einarssonar s. st. Jónssonar s. st. Sigmundssonar,

systur Einars smiðs í Skaptafeili og Eyjólfs græðara. Voru

þremenningar að frændsemi.

c. Guðlaug s. k. Ingimundar Sveinssonar í Botnum í Meðallandi.

f. Jón í Bæ í Lóni. Hans dóttir:

aa. Vilborg átti Gísla Eiriksson frá Flatej"^ i Hornafirði.

Sveinn á Svínafelli maður Vilborgar .Vrnadóttur var son Jóns

i SvínafelU Jónssonar í SkaptafelU Sigmundssonar.
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a. Arnfríður.

b. Guðrún.

3. Ingibjörg álli Lopt Torfason Einarssonar,

þ. b.:

a. Torfi.

4. Guðrún átti Magnús Arngrímsson úr

Njarðvik, þ. b.:

a. Bjarni.

b. Vilborg.

c. Páll, dóu öll bl.

(l. Jón giptist.

e. Einar lögréttumaður í Njarðvík átti

konu og börn^).

f. Árni giptist og átti börn.

5. Arnfríður átti Bjarna Högnason^), þ. b.

:

a. Vilborg átti Eirík Bjarnason^).

b. Bjarni.

6. Solveig átti Guðmund.
7. Guðrún yngri átti Þorbjörn Sveinsson^), bl.

Kona seinni: Ragnhildur dóltir Þórðar á Bustarfelli Björns-

sonar á Eyvindará Jónssonar, þ. b.r

B. Jón, hélt Skriðuklaustur og tók Gísli Magn-
ússon það eptir hann 1649. Hann dó 1657,

átti Margréti dóttur séra Odds Þorkelssonar

á Hofi, en systur Bjarna sýslumanns Odds-
sonar. Þau voru sammæðra við Þorbjörgu,

sem átti Pétur sýslumann Pálsson á Stað-

arhóli^), þ. b.r

1) Þetta er rangt og er málum blandaö við Einar Magnús-
son digra i Njarövik, bræörung Magnúsar Arngrímssonar (sjá

áöur).

2) Sjá bls. 593.

3) Eirikur var son Bjarna sýslumanns Eiríkssonar á Búlandi
(sjá Skaptafellssýslu).

4) Porbjörn bjó í Arnanesi í Hornafirdi.

5) Margrét kona Jóns Björnssonar var ekki alsj^stir Bjarna
sýsluraanns Oddssonar, heldur hálfsystir hans, dóttir séra Bjarna
Högnasonar (ekki Finnbogasonar) á Hofi í Vopnafirði og Ingi-
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1. Guðrún átti Ásmund Jónsson á Orm(ar)s-

stöðum í Fellum, þ. b.:

a. Oddur átti Arndísi Rögnvaldsdóttir (sjá

síðar).

1). Jón átti Ingunni Vigfúsdóttur, þ. b.:

aa. Vigfús.

bb. Jón.

cc. Asmundur.

c. Pétur átti Þorbjörgu Vigfúsdóttur frá

Hofi og mörg börn.

d. Ragnhildur.

e. Málfríður.

f. Arnfríður átti séra Ólaf Sigfússon á

Refstað.

g. Anna átti Hjalta stúdent Jónsson í

Meðalnesi í Fellum, bl.

h. Ingibjörg átti Arna Hildibrandsson (sem

komst 1 barneignamál) og mörg börn.

i. Solveig átti Gunnlaug Sveinsson.

2. Séra Hinrik á Stöð, dó 1657, átti Mar-

gréli dóttur séra Bjarna Jónssonar sama

staðar, þ. b.:

a. Sigríður').

b. Margrét^), giptust báðar og áttu börn.

bjargar Vigfúsdóttur, er síðar átti séra Odd Porkelsson. Jón

Gunnlaugsson á Skjöldólfsstööura telur hiklaust Margréti Bjarna-

dóttur, en ekki Oddsdóttur, sbr. og dóm frá 1621 (Timar. J. P.

II, 53—54). Pau Jón og Margrét hafa verið 3. og 4. að frændsemi

(frá Porsteini Finnbogasyni), en ekki premenningar, sbr. Timar.

J. P. II, 53, þar sem einn liö vantar inn i Jóns meginn, þvi ad

hann var ekki son Guðlaugar Árnadóttur, heldur dótturson

hennar.

1) Sigríður átti séra Narfa Guðmundsson i Möðrudal, þ. b.:

a. Herborg.

2) Margrét var s. k. Styrbjarnar á Eyvindará Einarssonar

Styrbjarnarsonar prests í Hofteigi Jónssonar, þ. b.: Ásmundur,
Einar, Gróa.



705

3. Margrét átti Þorbjörn Marteinsson^), þ. b.:

a. Högni-) átti Arnfríði Torfadóttur og

börn.

b. Jón átti fyr Sigríði''), bl., svo Guðnýju

og börn.

c. Hinrik átli Steinunni Halldórsdóttur

og börn.

d. Marteinn drukknaði 1678.

e. Þórður.

4. Séra Einar á Skarði 1 Meðallandi^) átti

Sesselju dóttur séra Bjarna Jónssonar á

Stöð, þ. b.:

a. Bjarni umboðsmaður Brynjólfs bisk-

ups, ókv. bl.^).

b. Séra Bjarni yngri átti Guðrúnu dóttur

séra Stefáns^).

1) Porbjörn var son Marteins á Álptanesi Halldórssonar s.

st. Marteinssonar biskups.

2) Högni bjó á Álptárósi á Mýrum. Son hans og Arnfriðar

var Jón prestur i Hitarnesþingum (f i764).

3) Hún var Guðmundsdóttir, en Guðný s. k, Jóns var dóttir

Sigurðar Oddssonar á Harari.

4) Séra Einar son Jóns Björnssonar á Skriðuklaustri var

fyrst prestur á Skriðuklaustri, en síðar í Ási i Fellum (f c. 1690),

og átti Sesselju Bjarnadóttur frá Stöð, en hann var ekki prestur

i Meðallandsþingum, heldur var pað annar séra Einar Jónsson

og að raun eldri, pótt þeim nöfnura sé slengt saman, bæði i

prestatölum og ættatölura. Séra Einar i Meðallandsþingum var
faðir Snjólfs prests á Seltjarnarnesi (f 1667).

5) Bjarni eldri var skólagenginn, mun siðast hafa búið í

Húsavík i Norður-Múlasýslu, og korast í fátækt.

6) f*. e. séra Stefáns Ólafssonar prófasts í Vallanesi. Börn
hennar og séra Bjarna:

a. Einar aðstoðarprestur á Hofl í Vopnafirði 1721, dó ókv., bl.,

liklega um 1723. Var trúlofaður Gróu dóttur Björns sýslu-

manns Péturssonar á Bustarfelli.

b. Stefán var alllengi i Skálholtsskóla, hætti við nára.

c. Guðrún átti Jón prest á Hjaltastað (f 1779) Oddsson frá Bú-
landsnesi Jónssonar og börn.

d. Sesselja átti séra Pórarinn Jónsson á Skorrastað og börn.
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c, Sigríður átti Berg Einarsson lögréttu-

mann á Hafursá.

d. Guðríður átti Pétur Einarssoii Magn-
ússonar í Njarðvilc^).

5. Sigurður á Egilsstöðum í Héraði átti

Margréti dóttur séra Bjarna, en sj^stur

Sesselju^), þ. b.:

a. Séra Gisli átti Þórunni dóttur séra Jóns

Bessasonar^).

6. Björn.

7. Jón.

8. Sigríður.

9. Guðlaug átli Bjarna Jónsson, þ. b.

.

a. Anna.

b. Hildur.

C. Þórunn Björnsdóttir átli Bjarna sýslumann

Oddsson á Bustarfelli (sjá síðar).

Ragnhildur átti síðar Snæbjörn^) son

Fjalla-Þórðar. Hann eyddi íé hennar.

Björn meinast hafa tekið alla Múlasj'slu eptir Eirík

Árnason um 1580. En víst er, að 1585 finnst dómur hans

um kirkjuskuld og málakonu. Sama ár sýnist hann og

hafa haldið Skaptafeilssýslu, því að hann var um allan

Austfirðingafjórðung í visitaziu með sonum Gísla biskups

og gerði opt sýslumannsverk. 1586 lætur Björn sj'shi-

maður dóm ganga á Egilsstöðum um peninga Vilborgar

1) Enn er talin dóttir séra Einars og Sesselju:

e. Margrét átti Skúla lögréttumann á Hafrafelli

Sigurösson Porgrirassonar í Krossavik Guð-

mundssonar.

2) Petta er ekki rétt, þótt svo sé almennt talið (sbr. Timar.

J. P. II, 54). Margrét kona Sigurðar á Egllsstöðum var dóttir

séra Bjarna Orrassonar á Kolfreyjustað, en ekki séra Bjarna á

Stöö.

3) Séra Gísli var prestur a Refstað, dó 1679. Hann var tví-

kvæntur. S. k. hans Ingibjörg Yigfúsdóttir prófasts á Hofi í

Vopnafirði Árnasonar.

4) Hann hét Sæbjörn og var vinnumaður Ragnhildar, áttu

þau son, er Björn hét, og bjó hann í Vopnafiröi.



707

Bjarnadóttur. Fyrir 1590 hefur hann verið búinn að

sleppa Skaptárþingi, hafi hann nokkurntíma haldið það

sem s\'slumaður, hvað þó ei er fullvíst. 1592 eða 1593

raeina eg hann hafi misst Múlaþing, sem hann hafði allt

haldið. Ei er Ijóst fyrir hverja orsök hann missti það.

Pó er að ráða af orðum séra Einars vinar hans í Hey-

dölum Sigurðssonar, að hann hafi að óvilja sínum sleppt því,

er séra Einar kveður þannig:

Björn Gunnarsson, guðs vinur sannur,

festi við Einar fullar ástir.

Sá var tekinn af sýsluráðum,

Umskipti þau Einar sturluðu.

Hans dauða bar svo til: Nálægt 1603 eða 1602 lét

Björn flytja sig yfir Jökulsá hjá Kirkjubæ 1 Útmannasveit.

Pá kom jaki á flata ferjuna og hvolfdi henni. Fannst ei

Björn síðan^). Eptir það Björn tók Múlaþing bjó hann

fyrst á Ásbrandsstöðum, en þá hann var giptur sinni

seinni konu og erfði með lienni BustarfeU og fleiri jarðir,

flutti hann að Bustarfelli og bjó þar siðan. Er mælt hann

hafi gefið Þórunni dóttur sinni þá jörð auk skipta, og

því náði Bjarni Oddsson þeirri jörðu. Annars var Björn

Gunnarsson maður auðugur og vel á sig kominn í mörgu.

Erlendur Magnússon.

Faðir: Magnús á Suður-Reykjum Þorvarðsson s, st.

Þórólfssonar Eyjólfssonar á Hjalla, sem átti

Ásdísi, systur Ögmundar biskups.

Móðir: Þóra Sigurðardóttir frá Einarsnesi sonar Jóns

1) Ura fráfaU Björns sýslumanns er greinilegast og áreiöan-

legast sagt i máldagasafni og minnisbók Odds biskups í saíni A.

M. 259 4to bl. 84 b. Par segir svo:

))Anno 1602 viku fyrir Bólóltsmessu [þ. e. 10. júni] var hann

á ferð heimleiðis til Vopnaíjarðar og íór á flutningi þar út við

ósinn á Jökulsá og þýzkur piltur með honum og ferjumaðurinn,

en ekki fleiri. Var áin ekki vel flutningsíær og rak skipið út i

sjó og sló yfir þoku, svo ekki sást til þeirra meira. En árarnar

fundust þar litlu eplir og hattur af piltinum, en hafis var fyrir

landi etc. (sá sem flutti hét Jón í Húsey)«. í ísl. Árlíða-

skrára bls. 133 er og árlíð Björns sýslumanns talin 10. júní (1602).
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Magnússonar og Þorlaugar dóttur séra Ólafs^)

Kolbeinssonar í Saurbæ^).

Kono: Þórdís dóttir Hinriks Gerkens klausturhaldara

og sýslumanns (sjá Strandasýslu). Þórdis átti

barn ógipt, erfði hún systkin sín og varð vel

auðug, þótti stórlynd. Aðrar ættatölur og æfi-

ágrip Þormó3s Torfasonar (eptir Worm) segja,

að Þórdís kvinna Erlends hafi verið dótíir

Magnúsar og Jarþrúðar Oddleifsdóttur^). En
eg held það fyrra sannara, vegna ættarnafna á

Erlends börnum.

Börn: A. Hinrik átti Astriði dóttur Sigurðar Iðgréttu-

manns Jónssonar í Einarsnesi og Ragnhild-

ar Ásgeirsdóttur prests frá Lundi, þ. b.:

1. Guðrún átti barn ógipt, giptist síðan Er-

lendi (alii Egli)*) Gottskálkssyni, kallað-

an(!) Hallóttuson.

2. Ingibjörg átli og barn ógipt, átti seinna

Bjarna Gottskálksson, kallaðan Hallóttu-

son, þ. d.:

a. Þórdís. (Þeir Hallóttusynir voru tudda-

ættar og lítið varð úr þessara systra

afkomendum).

3. Guðriður hjágetin, átti Jón kallaðan Niku-

lásson Asgeirssonar, (varð almúgafólk).

Hinrik varð brutlunarmaður, sóaði eignum

1) í hdr. stendur séra Eyjólís, sem vitanlega er ritvilla og
er pvi leiðrétt.

2) Erlendur sýslumaður er hér talinn alveg skakkt tll ættar.

Það er enginn vafi á, að hann var son Magnúsar Jónssonar á

Núpi í Eystrihrepp og Guðrúnar Erlendsdótlur frá Stóruvöllura

Jónssonar sýslumanns í Vaðlapingi Ásgrimssonar. En kona Er-

lends á Stóruvöllum var Guöný dóttir Toría rika í Kloía (sbr.

II, 292—293 og hér áður bls. 2^2—223).

3) Jarprúður var Bjarnadóltir, og Pórdís var ekki dóttir

hennar og Magnúsar. Sjá nánar um petta II, 292—293. Úr hdr.

Boga á þessum stað er sleppt pýöinoarlausri og villandi athuga-

semd um pær mæðgur Jarprúði og Pórdísi.

4) Hann hét Egill.
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sínum í hestakaup og ýmislegt. Móður sinni

seldi hann 10 hndr. i Svignaskarði, sem

hann hafði erft.

B. Torfi sj'sluniaður (sjá Árnesþing).

C. Anna átti fyr Ásgeir Björgólfsson Ásgeirsson-

ar og Sesselju Halldórsdóttur^), þ. b.:

1. Guðrún átti Jón á Hjalla Jónsson Teits-

sonar og bðrn^).

2. Kristín átti Árna Jónsson á Gullsmiðs-

reykjum^), þ. b.:

a. Ragnhildur.

b. Þórdís.

c. Oddnj'.

d. Guðrún.

3. Gróa átti Ólaf Stefánsson, þ. b.:

a. Ásgeir.

b. Ragnhildur.

Anna giptist aptur Vigfúsi Eirikssyni í

Ási, bl. Anna giptist þriðja sinn Þorgeir

Jónssyni, bl.

D. Sigríður átti séra Einar Guðmundsson á Stað

á Reykjanesi, hans seinni kona, þ. b.:

1. Séra Erlendur í Hjarðarholti átti Ragn-

hildi Þórólfsdóttur, bl.

2. Guðmundur á Tindum átti Halldóru Jóns-

dóttur, þ. b.:

a. Einar.

b. Jón^.

1) A að vera: Hallsdóttur sbr. III, 334.

2) Son þeirra var Ásgeir skrifari Þormóðs Torfasonar, og

síðar héraösíógeti í Noregi (f 27. júni 1707).

3) II, 329. S. m. Kristinar var Jón sýslumaður Runólfsson

á Hjarðaríelli (III, 275).

4) Son Jóns Guðmundssonar var Latínu-Bjarni eða Bjarni

djöflabani á Knerri í Breiðuvík (f 1790), nafnkunnur maður á

sinni tið, haíði verið um hrið i Skálholtsskóla, er þar veturna
17..0—31 og 1731—32, því að það er enginn vafi á, að hann er sá

Bjarni Jónsson, sem er þar neðstur í neðri bekk (sem nýsveinn)
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c'. Sigríður.

\. Guðnj'.

Hannes á Kleifum átti Vigdísi Jónsdóttur,

syslur Halldóru, er bróðir hans átli, (dæt-

ur Jóns í Firði), þ. b.:

a. Þorleifur í Breiðadal í Önundarfirði.

b. Einar.

c. Halldóra.

d. Valgerður.

e. Þórður í Dritvik^).

Þorleifur á Tindum átti Guðrúnu Hall-

dórsdóttur^), þ. b.:

a. Séra ísleifur á Eyri^).

b. Einar átti 2 launbörn, illa ræmdur*).

c. Bóthildur átti Lopt snikkara 1 Króks-

firði^.

Séra Einar á Stað átti fvr Þóru Finns-

eptir nýár 1731, og er þá talinn á 22. ári. Er þvi fæddur um
1709 (Lbs. 207 4to).

1) S. k. Hannesar Einarssonar á Kleiíum var Ragnhildur
Póröardóttir, sj'stir séra Björns á SignýjarstöÖum (áöur prests i

Reynisþingum).

2) Eptir lát Porleiís átti GuÖrún barn, er Teilur hét, meö
séra Einari Torfasyni á Staö í Steingrímsfirði, og varð úr því

mikill raálarekstur og langvinnar flækjur. Guörún var dóttir

Halldórs Helgasonar í ArnarhoUi og Elizabetar ísleiísdóttur írá

Saurbæ.

3) Séra ísleifur átti Sigriði Jónsdóltur prests á Stað í Súg-

andafirði Torfasonar og voru börn þeirra:

a. Guðmundur prestur í Nesþingum (-;- 1758) átti Valgerði Hall-

dórsdóttur írá Gilsfjarðarmúla Sighvatssonar, þ. b. Elizabet.

b. Helga átti Þorvald Jónsson i Haukadal í Dýrafirði, bl.

c. Torfi prestur á Stað í Súgandafirði (f 1735) átti Guðrúnu
Eiríksdóttur, þ. b.: Jósep í Bæ í Súgandafirði, Guðrún átti

séra Friðrik Guðmundsson í Borgarþingum og Elizabet átti

Sigurð Jónsson frá Kirkjubóh i Skutulsfirði.

4) Einar var iUa þokkaður, komst til Austtjarða, líjó á

Bóndastöðum og eru ættir frá honum þar eystra.

5) Synir Lopts snikkara Jónssonar og Bóthildar voru: Por-

leiíur á Brekku í Gilsfirði og Sigurður á Skerðingsstöðum.
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dóttur frá Flatey, börn: séra Guðmundur^
Tyríingur, Kristín. Séra Einar missti sein-

ast Stað og prestsembætti^).

E. Steinunn átti launbarn með Árna Sigurðs-

syni:

1. Sigriður varð fyrsta kona séra Sigurðar

Arnasonar'-) (sjá síðar).

Þórdís átti siðar Jón Oddsson í Reykjavík,

þeirra börn: 1. Guðrún. 2. Jarþrúður. 3.

Úlfhildur og máske 4. Hinrik áðurnefndur.

ö. Guðrún^).

(Sumar ættatölur segja, að Guðrún eldri, sem

átti Þorvald son Skúia Einarssonar á Eiríks-

stöðum í Svartárdal og með honum mörg börn

haíi verið dóttir Þórdísar og Erlends sýslu-

manns og Hinrik hafi lika verið þeirra son*).

En Guðrún yngri dóttir Þórdísar og Jóns átti

fyr Saiómon Björgóifsson, en síðar Magnús

Eiríksson"*).

Erlendur bjó fyr á Stóruvölium í Rangárþingi og var

haldinn maður liarðger og ásælinn. Séra Ormur Ofeigsson

og hann áttu mál saman. 1591, 8. mai hélt Oddur bisk-

up og Ej'jólíur sj'slumaður Halldórsson með 12 dóms-

mönnum þar um þing í Skarði á Landi, klagaði séra

Ormur, að Erlendur hefði í kirkjunni á Stóruvöllum rifið

hökul og illyrt sig. En hinn bar sakir ýmsar á prest,

svo lítið var gert úr málum, og féllu þau niður. 1592 gerð-

1) Séra Einar var á lifl 1649 og er þá 1 Garpsdal, ásamt Tyrt-

ingi syni sínuni, (sbr. skjöl um hyllingareiöa til Friöriks kon-

ungs 3. i Rikisskjalasafni Dana).

2) Þetta er skakkt, sjá hér siöar.

3) Sjá um börn Pórdísar og s. m. hennar Jóns Oddssonar

frá Hrauni á Eyrarbakka Oddssonar Grímssonar II, 295. Jón var

bróöir séra Odds á ReynivöIIum.

4) Paö er rétt, og er Guðrún kona Porvalds hér vantalin

meöal barna Erlends sýslumanns og Þórdisar.

5) Petta er ekki nákvæmt, því aö tvær Guörúnar voru dæt-

ur Pórdísar og s. m. hennar, og átti hin eldri Salómon, en hin

yngri Magnús, sbr. II, 295.
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ist Erlendur lögsagnari Þórðar lögmanns. Sama ár (1592)

fékk Erlendur Múlaþing og selti þar Jón Einarsson sinn

fullmektugan til 1593, þá hann sjálfur við tók. En það

tilféll 1594, að enskt skip hafði laskazt í Slöðvarfirði og

yfirgáfu enskir það þar. 1595 átti Hákon sýslumaður

Árnason að láta þar um dóm ganga. Hann dæmdi málið

undir lögréttuna, þar Erlendur helði til sin tekið skipið sem
vogrek. Lét því Brostrup Gedde á alþingi úr skera, hverjum

skipið tiiheyrði og dæmdu dómendur það konungi. Varð

þvi Erlendur fyrir útlátum og nálægt 1598 hefur hann

misst sj'sluna, eða nokkru seinna. Hann mun ekki hafa

haldið utan suðurpart sýslunnar. Nálægt þeim tíma er

sagt hann hafi fengið Skriðuklaustur og það hafi þá
brunnið. Komst hann upp á ný í basl út af því, þar

hann átti það upp aptur að b^'ggja af sjálfs síns kostnaði.

Er sögn hann hafi þá ætlað á kongsfund og farið utan

með Hamborgurum, en þá hann hafi komið tii Hamborgar

hafi hann þar andazt. Sýnist sem það liafi verið um eða

eptir 1600, það til líkinda, að Torfi son hans var fæddur

15990.

Faðir;

Kona

:

Börn

:

Einar Magnússon,
Magnús Þorvarðsson í Njarðvík Björnssonar

skafins. Þeim Birni gaf Margrét Þorvarðsdóttir

á Eiðum dóttur sína og Njarðvíli^).

Ingveldur Pélursdóttir^.

A. Hallur lögiéttumaður, átti Guðrúnu dóttur

séra.Höskulds Einarssonar í Heydölum, þ. b.:

1. Arngrímur.

2. Höskuldur.

3. Brandur.

1) Réltara mun, að Torfi sé fæddur á Skriðuklaustri 1598

))að afgengnum íöður slnum« (sbr. ísl. Ártiðaskrár bis. 249). Heí-

ur Erlendur s^'slumaður þvi eílaust andazt 1598, nokkru áður

en Toríi fæddist.

2) Kona Björns var Hólmfriður Porvarðsdóttir, systir Mar-

grétar, en ekki dóttir hennar, sjá hér áður.

3) Hún dó snemma árs 1675.
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Guðmundur. Hans son:

a. Einar. Hans son:

aa. Hallur í Njarðvík, átti Vilborgu

dóttur séra Eiríks Sölvasonar í

Þingmúla, þ. b.

:

X Eiríkur á Stóra-Steinsvaði álti

Ingibjörgu Sigurðardóttur, þ. b.

:

X X Vilborgi).

X X Þórunn^).

X X Jarþrúður^).

XX Guðlaug*).

X X Kristín^).

1) Vilborg átti Porvarð á Höskuldsstöðum i Breiðdal Gisla-

son frá Njarðvik Halldórssonar prests á Desjarraýri Gisla-

sonar,.p. b.:

a. Gisli á Höskuldsstöðum átti fyr Helgu Einarsdóltur, p. b.:

aa. Guðlaug átti Gisla Benediktsson á Hofströnd,

S. k. Gisla Porvarðssonar Ingibjörg Einarsdóttir á Stóra-

Steinsvaði Gíslasonar, p, b.:

bb. Einar á Höskuldsstööum átti Guðrúnu Helgu Jónsdóttur

frá Gilsá Einarssonar prests á Desjarmýri Jónssonar, p. b.:

aaa. Magnús dýralæknir i Bvik, kvæntur Astu dótlur

Lárusar E. Sveinbjörnssons liáyfirdómara (sjá hér

áöur bls. 192).

bl)b. Bagnheiður gipt Bjðrgvin Vigfússyni s^'slumanni á

Efra-Hvoli (bls. 521).

ccc. Vigfús i Mjóanesi i Skógum.

cc. Guðbjörg átti Hóseas Bjarnason í Jórvik í Breiðdal.

b. Brynjólfur.

c. Helga átti Gunnlaug Bjarnason í Flögu, p. b.:

aa. Helgi íaðir Gisla verzlunarmanns í Bvik, er átti Valgerði

Freysteinsdóttur frá Purá.

d. Ingibjörg.

e. Bagnheiður.

2) Þórunn átti Jón i Bót Jónsson prcsts í Vallanesi (ý 1783)

Síefánssonar prests Pálssonar, p. b.: Hólmfriður, Margrét, Guölaug.

3) Jarprúður átli Eirik Jónsson á Egilsstöðum, bróður Jóiis

1 Bót, og börn.

4) Guðlaug átti fyr Eirik Gislason frá Njarðvik, bróður Por-

varðs á Höskuldsstöðum, og börn, en siðar Guðmund Porsleins-

son og börn.

5) Kristin átti Jón Stígsson.

46
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X X Sigurður^).

X Sigurður átti Þuríði Björnsdótt-

ur^), þ. b.:

X X Björn^).

X X Hallur*).

X X Einar.

X X Vilborg^).

XX Solveig^).

X Jarþrúður átti Finn Guðmunds-
son'), þ. b.:

X X Séra Sigfús i Hofteigi^).

X X Guðmundur^).

X X Þorgrimur^^).

1) Sigurður átti Ólöfu Sigurðardóttur trá Kollsstöðum og

bðrn.

2) Hún var dóttir Bjðrns lögréttumanns i Böðvarsdal Olafs-

sonar prests í Kirkjubæ Asmundssonar.

3) Björn bjó á Ketilsstöðum í Jökulsárhlið. Son hans var

Stefán sýslumaður í Árnessýslu (bls. 371—373).

4) Hallur í Sleðbrjótsseli átti Guðrúnu Sigtúsdóttur prests í

Ási Guðmundssonar og börn.

5) Vilborg átti Odd Eiriksson á Surtsstöðura, þ. d.r Pórunn
átti Jónatan Pétursson á Eiðum.

6) Solveig átti Tómas Guðmundsson trá Hallgilsstððum af

hollenzkri ætt,

7) Finnur bjó á Skeggjastöðum á Jökuldal. Hann var son

Guðmundar Styrbjarnarsonar á Hallgilsstöðum og Hólmfríðar

Finnsdóttur Böðvarssonar prests á Valþjófsstað Sturlusonar.

8) Séra Sigfús átti Ingveldi Jónsdóttur prests í Pingmúla
Hallgrimssonar, p. b.:

n. Guðrún átti Pétur Benjamínsson í Sleðbrjótsseli.

1). Jón gullsmiður átli Kristínu Pétursdóttur.

e. Ingibjörg álti Vigfús Jónsson á Torfastöðum í Jökulsárhlið.

d. Porfinnur á Ásgeirsstöðum átli Ragnheiði Bjarnadóttur.

c. Sigbjörn prestur á Kálfaíellsstað átti Oddnýju Friðriku"Páls-

dóttur prófasts Thorarensens á Sandíelli Magnússonar, bróð-

urdóttur Pórarins Öefjords, p. b.: Árni og Páll.

9) Guðmundur átti Önnu Eiríksdóttur og börn.

10) Porgrimur prestur á Kolfreyjustað átti^Pórunni Jónsdótl-

ur prófasts á Hólmum Högnasonar, p. b.:
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X X Hólmfríður^).

X X Guðrún^).

B. Magnús lögréttumaður í Njarðvík, var lög-

sagnari Þorsteins sýslumanns Þorleifssonar

og lét i umboði hans dóm ganga 1663 um
Hafrafell og 1666 um ómaga framfæri og

1667 um tillag barns til móður. Hann átti

Ragnhildi dóttur Björns Pálssonar í Teigi,

þ. b.:

1. Sigurður átti Guðrúnu Marteinsdóttur

sýslumanns, bl.

2. Hávarður í Njarðvík, bl.

3. Þórunn s. k. séra Eiríks Þorvarðssonar í

Hofteigi, bl.

4. Guðrún átti Ólaf lögréttumann Andrés-

son og börn.

5. Ingibjörg átti Vigfús rikan bónda eystra,

þ. son:

a. Árni lögréttumaður á Ormarsstöðum
átti Guðrúnu Björnsdóttur, þ. d.:

aa. Málfriður átti Bessa rika á Orm-
arsstöðum og börn.

6. Þuríður'^) átti Þorleif lögréttumann Ein-

arsson (sjá Skaptárþing), þ. b.:

a. Pétur.

b. Þórunn.

c. Jakob.

d. Sigríður^).

a, Jón á SkeggjastöÖum á Jökuldal átti Guönýju Stefánsdóttur
frá Gilsárvelli Olaíssonar, p. b.: Pórunn, Stefania.

b. Finnur í Virkishólaseli átti Halldóru Antoníusdótlur frá Hálsi

Sigurðssonar, þ. b.: GuÖmundur i Fremraseli og Pórunn.

1) Hólmfriöur átti Bjarna Einarsson á Ásgeirsstöðum, bl.

2) Guörún átti Gunnlaug Þorkelsson á EiríksstöÖum og börn.

3) Réltara: Prúöur.

4) Börn Porleifs og Prúöar eru liér ekki rétt talin á þenn-
an fiátt (sbr. hér áður bls. 616), heldur eru þetta börn Porleifs

lögréttumanns Sigurðssonar (bls. 631—632).
46-
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C. Pétur^) átti Guðríði dóttur séra Einars Jóns-

sonar á Skarði í Meðallandi^) og Sesselju

Bjarnadóttur, þ. b.:

1. Arnfríður.

2. Hallur faðir Guðnýjar, sem átti Jón Árna-

son á Ytri-Galtastöðum og með honum
Hall á Hreimsstöðum og Guðrúnu, sem

átti Rustikus Björnsson á Fossvöllum,

þau áttu mörg börn^).

D. Herborg átti séra Magnús Hávarðsson, þ. d.:

1. Herborg, sem átti séra Magnús Ketilsson

á Desjarmýri*), þ. d.:

a. Margrét átti Jón Magnússon á Hámund-
arstöðum og mörg börn^).

1) Pétur bjó í Gagnstöö i Hjaltastaðapinghá.

2) Réttara: séra Einars i Ási, sjá hér áður.

3) Börn Rustikusar og Guðrúnar voru: Jón átti Björgu Hall-

dórsdóttur frá Mývatni, .lón annar átti Guðnnnu Árnadóltur, Guð-

ný átti Jón Halldórsson, Oddn^' f. k. Odds Eirikssonar á Surts-

stöðum, Pórunn átti Jón Jónsson, Herborg átti Benedikt Run-

ólfsson á Tjarnalandi, Solveig og Guðrún.

4) Séra Magnús Ketilsson var aðstoðarprestur tengdaíööur

sins á Desjarmýri, og andaöist 1709. Hann var bróðir Porsteins

prófasts á Hrafnagili og peirra bræöra.

5) Börn Jóns og Margrétar voru:

a. Sigurður á Bustarfelli átti fyr Kristínu Marteinsdóttur á Busl-

aríelli Björnssonar sýslumanns Péturssonar, svo Guðrúnu
Jónsdóttur frá Hauksstöðum og mörg börn.

b. Magnús átti Kristrúnu Porsteinsdóttur, bróðurdóttur séra

Ketils Bjarnasonar á Eiðum.

c. Roland í Syðrivikurhjáleigu, kvæntur, bl.

d. Herborg átti Runólf Magnússon á Hrafnabjörgum í Jðkulsár-

hlíð, p. b.:

aa. Jón á Porvaldsstöðum í Skriðdal átti Sigríði Brynjólfs-

dóttur læknis Péturssonar, p. d.:

aaa, Guðrún átti Runólt smið Guðmundsson á Porvaids-

stöðum. Synir peirra eru: Olafur bókhaldari í

Reykjavik og Jón sýsluskrifari í Stykkishólmi.

bb. Magnús átti Guðriði Eymundsdóltur, p. b.:

aaa. Herborg átti Magnús Jónsson á Sandbrekku, peirra
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E. Kolbeinn giptist á Suðurlandi^).

F. Sigurður átti Ragnhildi dóttur séra Eiríks

Ketilssonar í Vallanesi og var Sigurður henn-

ar fyrri maður^), þ. b.:

1. Anna.

2. Ólöf.

3. Guðríður móðir Guðrúnar móður Jóns

Árnasonar á Galtastöðum, sem átti Guð-

nýju Hallsdóttur^).

G. Þórunn átti Þorleif son séra Eiriks Ketils-

sonar, þ. b.:

1. Björn lögréttumaður 1 Skaptárþinjgi átti

Þórdísi Árnadóttur, þ. b.:

a. Séra Þorleifur á Hofi*).

b. Þórunn eldri^).

c. Þórunn yngri^).

son Halldór á Sandbrekku faðir Sigfúsar, er par
bjó einnjg.

cc. Siguröur átti Margréti Jónsdóttur frá Litlabakka, þ. b.:

aaa. Margrét átti Jón Jónsson á Torfastöðum.

dd. Guðrún átti 2 launbörn.

ee. Magnús annar.

Enn voru börn séra Magnúsar Ketilssonar og Herborgar:
Magnús og Guðrún, er bæði dóu ung 1 stórubólu.

1) Petta mun ekki rétt, pví aö það er vist, að Kolbeinn var
eystra, og bjó alllengi í Tungu í Fáskrúðslirði, kvæntist hano
Guðrúnu Ólafsdóttur, ekkju séra Eyjólfs Bjarnasonar á Kol-
freyjustað.

2) S. m. Ragnhildar var séra Jón Sigmundsson prestur á
Pykkvabæjarklaustri (f 25. okt. 1725).

3) Sjá hér á undan, stafl. C. 2.

4) Séra Porleifur átli Ingibjðrgu Sigurðardóttur prófasts í

Einholti Högnasonar og voru peirra börn: Sigurður prestur í

Hjarðarholti, Árni i Vik i Lóni, Björn á Flugustððum og Pórdis,
er átti séra Eirík Ratnkelsson á Hofi í Álptafirði.

5) Pórunn eldri átti séra Halla í Pingmúla Ólafsson Niku-
lássonar Guðmundssonar prests i Einholti Ólatssonar, og voru
synir peirra: Björn prestur á Kolfreyjustað (f 19. marz 1820) og
Magnús stúdent, er dó í KaupmanDaböfn sumarið 1778.

6) Pórunn yngri átti séra Magnús Sveinsson i Stóradai og
börn, sjá hér áður bls. 702.
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d. Guðrún^).

2. Jón lögréltumaður og snikkari á Ketils-

stöðum átti Sesselju Vigfúsdóttur Frið-

rikssonar^), þ. b.

:

a. Séra Sigurður í Stafholti^).

b. Guðrún.

c. Vigfús.

d. Runólfur smiður.

e. Þórunn.

3. Guðrún átti Antoníus.

4. Þorkell.

5. Anna.

6. Sigríður.

H. Árni.

Einar bjó í Njarðvik og var kallaður Einar digri.

Hann var gildur bóndi og gerðist lögsagnari Björns sj^slu-

manns Gunnarssonar. 1583 útnefndi hann dóm að Ási í

Fellum áhrærandi hreppstjórnar þingsókn og umdæmin.
1584 var hann ásamt Þorvarði prófasti Magnússyni í helm-

ingadómi að Egilsstöðum á V^öllum um lambseldi, sem
Refstaðarkirkja ætti að bændum fyrir sunnan Dalsá*).

1) Guðrún átti Halldór Jónsson á Hnappavöllum i Öræfum,
bróöur Einars skólameistara, og var son peirra Steingrímur á

Hnappavöllum faðir séra Jóns í Hruna, Sveins fööur séra Odds
á Rafnseyri o. fl.

2) Sesselja var systir Pórarins móðurföður Pórarins sýslu-

maDBS Jónssonar á Grund (I, B. bls. 270 etc).

3) Séra Sigurður átti Sigriði Markúsdóttur prests í Hvammi
1 Norðurárdal Eiríkssonar prests í Fagranesi Guðmundssonar og

voru börn þeirra: Markús prestur á Mosfelli i Mosfellssveit, Jón

aðstoðarprestur í Hítarnesi (f 1792), Kristín átti Hafliða Helga-

son kaupmann i Grundarfiröi, Steinunn átti Sigurð Brandsson i

Máfahlíð og Margrét, er fj'r álti séra Jón Steingrímsson á Presl-

bakka (s. k. hans), en síðar séra F*órð Brynjóltsson á Felli í M^'r-

dal, og var móðir Margrétar, er átti Magnús Stephensen sýslu-

raann í Vatnsdal (bls. 413, 510, sbr. III, 156).

4) Pessi Einar lögsagnari Magnússon, er dæmir dóma 1583

og 1584 er alls ekki Einar Magnússon digri lögréttumaður i Njarö-

vík, pví að hann er íæddur um 1585, og er enn á lifi snemma
árs 1676 og hefur komizt yfir nirætt. En hann var einmitt lög-
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Jakob Winoch^).

Meinast hafa verið Hamborgari, vinur mikill Eras-

musar umboðsmanns á Bessastöðum. Er sumra meining,

að Birni Gunnarssyni haíi frá sýslunni verið vikið fyrir

litlar sakir, til þess að Jakob fengi þar sýslu og hafi téður

umboðsmaður veitt honum norðurpart sýslunnar um 1593,

en Erlendur Magnússon hafi í því flóði fengið suðurpartinn.

En víst er af bréíi Odds biskups, sem útgefið var 12. okt.

1598, að Jakob var þá orðinn sj^slumaður, því að þá er

mælt hann hafi viljað kaupa af prestum hálfar kirkna- og

bænhúsa l^igur. 1599 að Hólmum 1 Reyðarfirði nefnir

hann menn í dóm um flutning ómaga nokkurs suður á

Siðu. 1601 lét hann og ganga dóm, en sama ár var hann
sjálfur dæmdur útlægur, út af því, að Bjarni nokkur Jóns-

son var léður til fylgdar enskum manni, en Jakob sýslu-

maður stakk þennan Bjarna og voru Bjarna dæmd 6

hundruð í sárabætur og læknislaun, en Jakob útlægur.

Var og Jakob áður mjög illa þokkaður af sýslubúum.

Einnig hafði séra Einar á Valþjófsstað gefið Jakobi marg-

ar og stórar sakargiptir^).

Aths. 1635 í útnefndum dómi á Egilsstöðum af Bjarna

sýslumanni Oddssyni nefnist dómsmaður Jakob Hildibrands-

sagnari 1 tíö Gisla Magnússonar og Porsteins Porleifssonar um
og eptir miðja 17. öld, og lét þá stundum dóma ganga í umboði
peirra, og einnig í umboöi Bjarna Oddssonar 6. maí 1641 á Eg-

ilsstööum helmingadóm meö séra Eiríki Ketilssyni. En sá

Einar natni hans, sem Bogi talar hér um, hefur líklega verið

Einar son Magnúsar Björnssonar á Reykjum í Tungusveit. Varö
hann síöar prestur á Valþjófsstað, en hafði áður veraldleg störf

á hendi og var mikill málafylgjumaður. Hvenær fiann dó er

óvist, en látinn er hann fyrir 1619. Son hans var Rögnvaldur
prestur á Hólmum faðir Marteins sýslumanns.

1) Bogi kallar þennan Jakob Winoch Hildibrandsson, en því

er hér sleppt, þvi að það mun málum blandað og rangt.

2) Eg hygg, að hann sé sami maður og sá Jakob Vinoch,

er Jón Sigurðsson sýslumaður í Skagafirði lét taka 1603, og var

mál hans dæmt utan af Jóni lögraanni á Vallalaugarþingi. Sigldi

Jakob þá á Akureyri (sjá Skarðsárannála).



720

son. Hvort þetta er sami Jakob, sem fyrir 35 árum var

ger útlægur er óljóst. En líklegra er, að þessi Jakob hafi

verið annar en Jakob Winoch^), því að eg finn, að eptir

bréfi útgefnu 8. júní 1645 hefur Jakob Hildibrandsson

verið umboðsmaður Bjarna sýslumanns Oddssonar og

1654^) þann 19. ágúst á Egilsstöðum tekið svofelldan eið

af Bjarna sj^slumanni: Til þess legg eg Bjarni Oddsson

hönd á helga bók og það segi eg guði, að eg er ei hold-

legur eignarfaðir að því barni, sem Steinunn Björnsdóttir

hefur á þessu sumri af sér fætt og hún mig föður að segir

og að svo stöfuðum eiði, sem eg satt segi, sé mgr guð hoU-

ur, gramur ef eg lýg. Til þess legg eg Rafn Jónsson,

Hjalti Jónsson, Jón Jónsson, Halldór Eiríksson, Páll Jóns-

son, Þorsteinn Guðbrandsson, Stefán Jónsson, Högni Pét-

ursson, Jón Ólafsson, Þórarinn Sighvatsson og Kolli Árna-

son hönd á helga bók og það segjum við guði, að þann

eið, sem sýslumaður Bjarni Oddsson hér samstundis sór

hyggjum vér sannan vera.

Árni Magnússon.
Faðir: Magnús Vigfússon sýslumanns Þorsteinssonar

sýslumanns Finnbogasonar lögmanns (sjá Þing-

eyjarþing).

Móðir: Ólöf Eiríksdóttir Snjólfssonar í Ási (sjá áður

og Vaðlaþing).

Kona: Guðrún Jónsdóttir á Svarfhóli í Dalasýslu Ól-

afssonar prests í Hjarðarholti og Strandasýslu-

manns Guðmundssonar. Móðir Guðrúnar var

Guðrún laundóttir Arna sýshimanns á Hlíðar-

enda Gíslasonar. Jón á Svarfhóli deyði 1579,

sjá Strandasýslu.

1) Jakob Hildibrandsson, sem hér er getið og var umboðs-
maður Bjarna sýslumanns var lögréttumaöur i Múlaþingi og all-

ur annar maður en Jakob Winoch, er var útlendur að kyni.

2) Rétlara: 1645. Jakob var vottur i Klofa á Landi 23. júní

1617, er Gish Iðgmaður Hákonarson keypti Meðalfell í Kjós af

Torfa Einarssyni á Hafursá (Brb. Brynjólfs biskups A, M. 281 fol.

bl. 169). Þar var og Bjarni Oddsson vottur. 14. okt. 1641 var

Jakob í helmingadómi á Egilsstöðum.
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Börn: A. Jón giptist Guðrúnu dóttur Jóns klaustur-

haldara á Skriðu (dó holdsveikur) Einars-

sonar. Átti ei börn með henni, gaí fjár-

muni sina mági sinum séra Eiríki í Valla-

nesi og dó hjá honum. Launson Jóns hét

Jón, var þrígiptur, átti börn.

B. Séra Vigfús á Hofi i Vopnafirði, fyrst rektor

á Hólum, svo preslur 34 ár, dó 1672, átti

Valgerði dóttur Skúla Einarssonar og Stein-

unnar laundóttur Guðbrands biskups, þ. b.:

1. Séra Sigfús á Dvergasteini í 40 ár, dó

1715, átti Sigríði Þorsteinsdóttur presís

Jónssonar írá Eiðum, bl., svo Önnu
Björnsdóttur Bjarnasonar frá Gilsárteigi,

þ. b.:

a. Séra Vigfús á Dvergasteini 61 ár, dó

1770, 83 ára.

b. Guðrún átti séra Þórð Gíslason, bl.

c. Séra Sigfús í Hofteigi, dó 1746, bl.

d. Guðrún önnur og mörg fleiri.

2. Séra Árni á Hólmum í Reyðarfirði, dó

ógiptur, bl.

3. Björg átti séra Ólaf á Hofi í Vopnafirði,

42 ár, dó 1714 (þau áttu 13 börn, al. 10).

Séra Ólafur var Gíslason Jónssonar prests

í Fellsmúla. Meðal barna þeirra:

a. Séra Brynjólfur á Hálsi í Hamarsfirði,

átti börn^).

b. Vigfús í Syðrivík í Vopnafirði, átti

börn.

c. Jón.

d. Sveinn.

4. Ingunn átti Jón^) Ásmundsson Jónsson-

ar, þ. b.:

1) Séra Brynjólfur, er var heitinn eptir Brynjólfi biskupi,

átti Hallnýju Halldórsdóttur prests á Hjaltastað Eiríkssonar, p.

b.: Jón stúdent, dó við háskólann 1739, Jón annar, Halldór og

Pétur faðir Brynjólfs læknis 1 Austfjörðura, og eru þaðan ættir.

2) Jón var son Asmundar Jónssonar á Ormarsstöðum (f
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a. Vigfús.

b. Ásmundur.

c. Jón^).

5. Guðrún átti Sigurð lögréttumann í Krossa-

vík Þorgrímsson Guðmundssonar, þ. b.:

a. Sigurður lögréttumaður etc^).

6. Þorbjörg átti Pétur Ásmundsson^), þ. b.

a. Ragnhildur.

b. Málfríður.

c. Arnfríður.

d. Anna*).

7. Steinunn átti Pétur á Bustarfelli Bjarna-

son, þ. b.

:

a. Valgerður.

b. Björn sýslumaður^) (sjá síðar).

1675) og Guðrúnar Jónsdóttur frá Skriðuklaustri Björnssonar

sýslumanns Gunnarssonar, sjá áður.

1) Jón var stúdent og bjó á Ormarsstöðum, átti fyr Sigríði

Jónsdóttur prófasts i Bjarnanesi Eiríkssonar, en siðar Rannveigu

Stefánsdóttur prófasts í Vallanesi Ólafssonar, ekkju séra Egils

Guðraundssonar á Stafafelli, bl.

2) Sigurður pessi mun ekki hafa verið lögréttumaður; hann
átti 1 hndr. hndr. i jörðum, en komst pó i mestu vesöld að lok-

um. Börn Sigurðar og Guðrúnar auk hans voru:

b. Skúli á Hafrafelli átti Margréti Einarsdólt-

ur prests í Asi Jónssonar (sjá áður).

c. Sesselja var húsgangsstelpa, segir i ætta-

tölum.

3) Hann var bróðir Jóns Ásmundssonar á Ormarsstöðum, er

átti Ingunni systur Porbjargar Pétur var 3 vetur í Skálholts-

skóla, en hætti við nára. Hann var lögréttumaður og bjó á

Eyvindará.

4) Börn Péturs og Porbjargar eru hér rangtalin hjá Boga.

0. Snókdalín telur börn peirra: Ásmund, Sigfús, Margréti, Jór-

unni (s. k. Bessa sýslumanns?), Valgerði (s. k. Vigfúsar Péturs-

sonar á Hjartarstöðum) og Pórunni, en pessar dætur, sera hér

eru taldar, voru systur Péturs (sjá áöur).

5) Hann var ekki son Péturs og Steinunnar, eins og síðar

verður nánar getið.
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8. Ingibjörg átti séra Sigfús á Refstað Sig-

urðsson^).

9. Helga átti séra Guðbrand Jónsson l<apel-

lán að Hofi^).

C. Séra Sigurður á Skorrastað^) prestur 50 ár,

dó 1609. (NB. Aðrar ættir segja, að séra

Sigurður hafi verið son Árna prests Sigurðs-

sonar, en ei Árna sýslumanns, og að Þór-

dis dóttir Árna Brandssonar haíi verið hans

kona) átli fyr Sigríði Árnadóttur (sjá áður),

þ. b.:

1. Séra Arni prestur samastaðar 55 ár, átti

Ragnhildi dóttur séra Guðmundar á Stafa-

felli Laurentiussonar, þ. b.:

a. Guðrún átti séra Torfa Bergsson á

Skorrastað kapeilán.

b. Margrét átti Hildibrand Eiríksson.

1) Ingibjörg átti séra Gísla Sigurðsson á Refstað (sjá hér

áður), en ekki séra Sigfús, er var niiklu fyr uppi.

2) Hann var son séra Jóns Bessasonar á Sauðanesi og bar

naÍD Guðbrands biskups, var vígður aðstoðarprestur til föður

síns 1656, en gerðist siðar (fyrir 1670) aðstoðarprestur séra Vig-

fúsar á Hofi tengdatöður síns, veiktist og varð ekki gamall mað-
ur, Er á lífl 1672 á Hofi. Dóttir hans og Helgu var Guðrún, er

átti Kolbein Porsteinsson i Seyðisfirði.

3) Séra Sigurður var ekki son Árna sýslumanns, heldur son

Árna prests Sigurðssonar hins fyrra á Skorrastað (f c. 1637), og

sonarson Sigurðar prests Árnasonar hins fyrra á Skorrastað (f

1609), er átti Pórdisi Árnadóttur Brandssonar. Pessi ætt frá séra

Sigurði, sem var einkvænlur (Guðrúnu Jónsdóttur) á þvi hér

ekki heima. En Árni sýslumaður átti samt son, er Sigurður hét,

en hann var óskólagenginn og bjó á Sandbrekku í Hjaltastaða-

pinghá, og hann átti einmitt Sesselju Árnadóttur prests á Skorra-

stað Sigurðssonar, systur séra Sigurðar yngra, og pví hefur þessi

ruglingur komizt á ættfærsluna, og það 1 flestum eða öllum ætta-

tölum, svo að erfltt er að greiða úr þessu til hlitar, en þetta

mun þó réttast. Sesselja Aradóttir, sem hér er talin kona séra

Sigurðar, mun eiga að vera Sesselja Árnadóttir þ. e. kona Sig-

urðar á Sandbrekku, en börn hans og Sesselju voru: Magnús,

Jón, Kolbeinn, Árnar tveir, Geirmundur, Salgerður, Anna. Svo
telur Jón Gunnlaugsson.
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c. Séra Guðmundur á Hallormsstað átti

Solveigu Árnadóttur.

2. Eiríkur átti Þuriði Hannesdóttur, bl.

3. Kolbeinn.

4. Jón.

Önnur kona séra Sigurðar Sesselja Ara-

dóttir, þ. b. dóu ung. Priðja kona hans

Guðrún Jónsdóttir.

D. Guðrún átti séra Eirík í Vallanesi Ketilsson

(hann deyði 1647), þ. b.:

1. Síra Ketill á Svalbarði í Þistilfirði, átti

Kristínu^) dóttur séra Þorsteins á Sval-

barði^), þ. b.:

a. Séra Þorsteinn á HrafnagiH, fæddur

1687, dó 1754, tvígiptur, átti börn^).

b. Séra Runólfur á Hjaltastað, dó 1714,

varð fyrir snjóflóði, giptist, átti börn^).

c. Séra Magnús kapellán á Desjarmýri,

átti börn^).

d. Séra Sigurður á Skeggjastað, dó 1730^),

giptist, átti börnO-

1) Réttara: Kristrúnu.

2) Séra Porsteinn var siöar prestur á Eiöum (f 1699), var

son Jóns prófasts Runólfssonar á Munkaþverá.

3) Fyrri kona séra Porsteins var Ingibjörg Oddsdóttir digra

klausturtialdara Jónssonar, bl., en hin siðari Dómhildur Eiriks-

dóttir prófasts Porsteinssonar og er barna þeirra áður getiö

(III, 160—161).

4) Séra Runólfur fórst í Njarövíkurskriöum 1712 (ekki 1714).

Barna hans og Steinunnar Marteinsdóttur veröur siðar getið.

5) Afkomenda hans er áöur getið aö nokkru.

6) Réttara: 1731. Var áður (frá 1724) aðstoðarprestur á Hofi

í Vopnafiröi, og bjó þá á Ljótsstöðum.

7) Séra Sigurður átti Ingibjörgu Jakobsdóttur prests á

Kálfafellsstað Bjarnasonar, þ. b.:

a. Bessi bryti í Skálholli átti Guðlaugu Jónsdóttur úr Eyjafirði

og börn.

b. Jakob sðguritari á Skálanesi i Vopnafiröi átti Ingveldi Sig-

urðardóttur, þ. b.: Runólfur fór vestur i Hjaltadal, Guðrún
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e. Séra Jón á Myrká, dó 1753, giptist,

álti börn').

f. Sigriður tvígipt prestum, bl.^).

g. Margrét átti Martein Björnsson (sjá

siðar).

ii. Steinunn átti Bjarna lögréttumann og

börn^).

i. Guðrún átti Eirík á Sandfelli lögréttu-

mann*), bl.

f. k. Finnboga Björnssonar i Reykjavík, Ingigerður, Margrét

Ingibjörg átti Ögmund Einarsson i Fagradal, Guölaug, Kristín.

1) F. k. séra Jóns var Sigríöur .Tónsdóttir frá Keldunesi

Árnasonar, þ. b.:

a. Ketill á Steinsstöðum átti Jórunni Sveinsdóttur frá Kroppi
Tómassonar og börn.

b. Guðrún átti Svein Guðbrandsson á RangárvöUum.
c. Porgrimur á Pverá i Öxnadal átti fj'r Guðrúnu Ólafsdóttur,

en síðar Helgu Jónsdóttur prests á Yöllum Halldórssonar og

var dóttir þeirra Guðrún móðir Þorgríms Tómassonar guU-

smiðs á Bessastööum íöður dr. Grims Thomsens.
d. Jón á Grund í Svínadal.

S. k. séra Jóns Ketilssonar Þorbjörg Jónsdóttir prests á

Mj'rká Pórðarsonar, þ. b.:

e. Benedikt átti Katrinu Árnadóttur, systur séra Benedikts i

Hjarðarholti.

f. Kristrún átti Svein Eiríksson i Svellatungu Hallgrímssonar.

g. Magnús i Myrkárdal átti Ásdisi Jónsdóttur. Dætur þeirra

voru: Rósa f. k. séra Sigurðar Sigurðssonar á Auðkúlu og

Helga s. k. séra Jóns Stefánssonar á Helgastöðum, og var

son þeirra Stefán stúdent og umboðsmaður á Snartarstööum.

h. Hólmfríður átti Porstein á Laxam^'ri Benediktsson lögmanns
Porsteinssonar. Sjá um bðrn þeirra I, 118.

i. Guðrún. \

k Helða \'

f ; Barna þessara er nánar getið I, B. bls. 538.
1. Þuríður.

" »

m.Vigfús. I

2) F. m. Sigríðar var séra Stetán Egilsson á Hjaltastað, cn

hinn síðari séra Brynjólfur Halldórsson i Kirkjubæ.

3) Bjarni var Bjarnason og bjó á Fossvöllum. Sj'nir hans

og Steinunnar voru: Ketill prestur á Eiðum (t 1746), Eiríkur sið-

ast prestur á Hvalsnesi (f 1791) og Porsteinn stúdent.

4) Eiríkur var son Bjarna prests Gissurarsonar í Pingmúla

og bróðir séra Eiriks hins siðara á Hallormsstað.
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k. Katrín.

1. Steinunn, giplist, átti börn^).

2. Þorleifur átli Þórunni Einarsdóttur frá

Njarðvik, þ. b. áður talin.

3. Gísli átti Þórunni Eiriksdóttur^), bl.

4. Árni átti Guðrúnu laundóttur Bjarna

Eiríkssonar^), þ. b. sjá Skaptárþing við

Bjarna á Búlandi.

5. Jón átli Unu Magnúsdóttur, bl.

6. Halldóra átli Jón Magnússon, bl.

7. Ragnhildur átli fyv Sigurð Einarsson frá

Njarðvík og börn (sjá áður) svo séra

Jón Sigmundsson á Þykkvabæjarklaustri,

er var prestur 62 ár, þ. b.:

a. Sigmundur.

b. Sigurður*).

c. Björn.

d. Helga.

e. Jón.

8. Ragnhildur yngri átti Þorlák Guðmunds-

son í Kelduhverfi.

9. Vilborg átti Erlend Steingrímsson, bl.

10. Guðrún.

E. Guðrún yngri átli séra Uögnvald Einarsson

á Hólmum í Reyðarfirði, þ. b.:

1. Marteinn sjslumaður, sjá síðar,

2. Arndís átti Odd Asmundsson (sjá áður).

1) Pessari Steinunni annari niun ofaukiö, en dætur séra

Ketils eru taldar Kalrin og Guörún önnur, er hvorug hafi gipzt.

2) Sjá bls. 589 hér aö framan.

3) Árni bjó i Tunguhaga á Yöllum,

4) Siguröur bjó í Hraungerði i Álptaveri, átti Vigdisi Sveins-

dóttur, þeirra dætur: Arndis, er álti Porstein Bjarnason sýslu-

manns Nikulássonar og Ragnhildur, er átli séra Jón Jónsson á

Pykkvabæjarklaustri (J- 5, maí 1768) og voru sj'nir þeirra: Jón

prótastur í Holti undir Eyjafjöllum faðir Steingríms biskups og

Sigurður prestur i Reynispingum faöir Sigurðar prests í Gutt-

ormshaga.
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3. Árni í Eskifirði^).

4. Guðrún átti Stíg Þórarinsson^), bl.

5. Ragnhildur átti Odd Jónsson, bl.

F. Þuríður álti Pál son Björns sýslumanns

Gunnarssonar (sjá áður).

G. Helga seinni kona Nikulásar Einarssonar í

Reykjahlíð (sjá Þingeyjarsýslu), þ. b.

:

1. GísH á Rangá, lögréttumaður i Múlasýslu,

átti Málfríði dóttur Björns á Bakka i

Öxnadal sonar Hákonar sýslumanns í

Nesi (sjá Gullbringusýslu), þ. b.:

a. Nikulás etc.

2. Árni átti Guðnýju dóltur séra Jóns á

Skinnastöðum^), þ. b.

:

a. Magnús.

b. Jón.

c. Þorvarður.

d. Grímur.

3. Jón lögréttumaður giptist ekki, átti laun-

dóltur, sem dó bl.

4. Þórdís átti Halldór son Björns á Laxa-

mýri, þ. b.:

a. Helga átti séra Sigfús Þorláksson og

mörg börn.

b. Guðríður.

Árni bjó á Eiðum sem faðir hans og var orðinn sýshi-

1) Árni haföi lært í Skálholtsskóla fyrir og um 1660, en þó
óvist, livort hann hefur oröiö stúdent. Séra Rögnvaldur faöir

lians dó 1660, (en ekki 1663, eins og segir 1 prestatölum). Jón

Gunnlaugsson telur enn Guðrúnu aðra og Arndisi aðra meöal

harna séra Rögnvalds og Guðrúnar.

2) Guðrún var f. k. Stigs, að pví er laliö er, en hin siðari

kona hans var Ingibjörg Jónsdóttir prests á Hoíi Ögmundssonar
(sjá hér áður). Son Stigs með annari hvorri konunni (eða laun-

getinn) var Jón á Arnheiðarstöðum, átti Ingunni Oddsdóttur lög-

réttunianns í Syðrivik Jónssonar prests á Hofi Ögmundssonar.

3) Hún var dóttir séra Jóns Porvaldssonar og s. k. hans

Kristinar (irímsdóttur, Barna Nikulásar Einarssonar og Helgu

er að nokkru getið I, B. bls. 56.
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madur í Múlaþingi 1601, því þá lét hann þar dóm ganga

4. september á Egilsstöðum á Völlum um rangfluttan ó-

maga. Mun hann hafa tekið Múlaþing það sama ár og

Jakob SN'slumaður missti það. Við og við frá 1601 til

1618 hef eg séð dóma, sem Arni lét ganga í þessari sj^slu

(1607 um reka, 1618 um brigð á jörðu). Pó sýnist sem

Hákon Arnason hafi fyrstu árin haft ásamt honum sýsl-

una. 1620 sór Árni sinn hollustu- og embættiseið. Nokkrir

rita, að Bjarni Oddsson hafi orðið sjslumaður 1611. Er

líkast það hafi verið í umboði Arna, eða sýslunni hafi þá

verið skipt. Frá því Hákon Arnason sleppti sýsluparti hér

(hafi hann hann haldið) hélt Arni alla sýsluna til síns

dauða. Pó meinast hann á sínum elliárum, eða nálægt

1630, hafa tekið Bjarna Oddsson á BustarfelU til styrktar

sér í sj'slumanns verkum, heldur en hann haíi við hann

afstaðið nokkurn part sýslunnar. Arni deyði 1632. Var

hann í mörgu haldinn mikill maður á sinum dögum og

auðmaður. Ókunnugt er mér um lærdóm hans.

Hákon Árnason.

Sjá um hann við Skaptárþing og Arnessj'slu. Þó

dómar Hákonar finnist í þessari sýslu er ekki fullvíst, að

hann hafi haldið hana hálfa, því að hann kann að hafa

verið seltur þar í stöku málum. 1595 í duggumáli Er-

lends var hann yfirdómari í héraði og skaut því máli til

lögréttunnar. 1602 þann 3. maí var hann á Egilsstöðum

á Völlum ásamt Einari prófasti Sigurðssyni yfirdómari i

héraði. Sýnast þá nokkur líkindi hann hafi þar haít

sýslu, því að Arni, er þá var þar sýslumaður, gat eins

látið dóm ganga ásamt prófasti, hefði Hákon enga með-

gerð haft með sýsluna, þá Arni sýslumaður var ekki við

það mál riðinn. Hér um verður hver að hata þá mein-

ingu sem vill, þar lil það vissa verður fengið. En ærið

mikið hefur Hákon þá haft um sig með völd, þar

hann hafði þá að vísu hálfa Árnessj'slu, allt Skaptárþing

og klaustur þar, hefði hann og haldið hálfa Múlasýslu, þó

það sé raögulegt. í léðum dómi nefnist hann útþrykki-

lcga sýslumaður í Múlaþingi. Mun hann þá hafa haldið

hálfa sýsluna.
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Bjarni Oddsson.

Faðir: Oddur prestur á Hofi í Vopnafirði Þorkélsson

Hallgrímssonar bónda á Egilsstöðum Svein-

bjarnarsonar officialis í Múla.

Móðir: Ingibjörg Vigfúsdóttir sýslumanns Þorsteinsson-

ar (sjá Þingeyjarþing).

Kona: Þórunn Björnsdóttir sýslumanns á Bustarfelli

Gunnarssonar (sjá áður).

Börn: A. Pétur á Bustarfelii átti Steinunni Vigfúsdótt-

ur prests á Hofteigi (sjá áður). (í sumum
ættatölum neínist þessi Pétur sýslumaður í

Skaptafellssýslu. Getur það varla verið satt

utan hann hafi um tíma verið umboðsmað-
ur Þorleifs Magnússonar nálægt 1640^), þ. b.:

1) Pétur eldri var lögréttumaður og bjó á TorfastöÖum í

Vopnafirði, en Pétur yngri bróðir lians flutti úr Kelduliverfi

austur aö Bustarfelli og synir hans og Elizabetar Jochurasdóttur

voru þeir Björn sýslumaður á BustarfeHi og Vigfús, sem hér eru

taldir synir Péturs eldra. Auk þess voru synir Péturs yngra og

albræður Björns sýslumanns: Jochum (f 1691), Eggert og Bjarni

sterki á Djúpalæk og Ólöt systir þeirra, en Valgerður á Sauða-

nesi, sem hér er talin alsystir Björns sýslumanns, var dóttir

Péturs eldra og Steinunnar Vigfúsdóttur, og þau Björn sýslumað-

ur því bræðrabörn. [Jón Gunnlaugsson nefnir Sigfús einn son

Péturs yngra, og gæti það verið sama sem Vigfús, því að þau
nöfn voru stundum höfð á víxl, en samneínið Fúsi]. Sagt er,

að Pétur eldri hafi kvænzt sextugur Steinunni 19 vetra, þau verið

saman 5 ár, og átt 3 börn. Pessi 3 voru:

a. Pétur mun hafa búið á Torfastöðum eptir föður sinn.

b. Valgerður á Sauðanesi.

c. Pórunn átti Jón stúdent Bessason prests á Sauðanesi (f 1716)

Jónssonar. Pau dóu bæði b). i stórubólu.

Launbörn Péturs eldra, áður en hann kvæntist, þar á með-
al eitt með Arndísi Magnúsdóttur, er síðar varð s. k. séra

Eiríks Bjarnasonar hins eldra á Hallormsstað, voru:

d. Steinunn.

e. Porbjörg.

f. Málrafríður.

Ennfremur var son Péturs eldra:

g. Olafur lögréttumaður á Ketilsstöðum í Jökulsárhlíð. Son
hans Jón faðir Guðrúnar 3. konu ísleifs Ásmundssonar frá

Hóli í Hjaltastaðaþinghá Einarssonar Porleifssonar. En dóttir

47
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1. Björn sýslumaður á Bustarfelli, sjá siðar.

2, Valgerður átli fyr séra Kristján Bessason,.

börn:

a. Séra Jóhann á Svalbarði^).

b. Sigríður'-).

c. Katrín=^).

d. Ingiríður*).

Svo átti Valgerður séra Arna Skapta-

son á Sauðanesi, sem deyði 1770, var

hennar seinni maður, börn:

e. Séra Skapti á Hofi átti Guðrúnu Guð-

mundsdóttur og mörg börn^).

f. Helga s. k. Högna Eiríkssonar, átti börn.

g. Guðbrandur átti Guðrúnu Gunnlaugs-

dóttur og börn^).

h. Gróa.

i. Séra Einar á Sauðanesi, giptist').

Ólafs var Pórunn, er átti Hallgrim á Prándarstöðuna Þor-

grimsson Jónssonar á Skjöldólfsstööum Gunnlaugssonar og

voru börn peirra: Ólafur i Húsavik, er margt manna er frá

komiÖ, Hallgrímur og Gudný, er átti séra Salómon Björns-

son á Dvergasteini.

1) Hann var síðar prestur á .Mælifelli, átti Agnesi Erlends-

dóttur prests á Kvíabekk Guöbrandssonar, og var peirra son

Kristján prófastur í Stafholti.

2) Sigriður átti séra Ólaf Porláksson i Mývatnspingum og

börn.

3) Katrin átti Jón Auðunsson.

4) Börn séra Kristjáns og Valgerðar eru enn talin Jón og
(iuöbrandur, er hafi dáið ungir. (í einni ættatölu hef eg pó séö

talið, að Jón Kristjánsson, bróðir séra Jóhanns, hafi átt dóttur

Péturs Þorsteinssonar (Prjóna-Péturs) á Heiði á Langanesi og

systur Hljóða-Bjarna]. Með séra Arna s. m. sinum átti Valgerð-

ur 8 börn, en að eins 3 peirra komust til fullorðinsaldurs. Val-

gerður dó á Sauðanesi 2. marz 1718.

5) Barna þessara er getið að nokkru I. B. bls. 396—397.

6) Guðbrandur var tvikvæntur, oglvar Guðrún, (er surair

nefna Guðnýju), s. k. hans, en hin fyrri Sigriður eldri Hjörleifs-

dóttir próíasts á Valpjófsstað Póröarsonar.

7) Gróa og séra Einar voru ekki börn séra Árna og Val-
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3. Vigfús lögréttumaður á Hjartarstöðuni

1709 (sjá síðar).

4. Ólafur lögréttumaður, telst sumstaðar

ektason, en sumstaðar launson Péturs.

Önnur launbörn hans 5. Bjarni, 6. Stein-

unn, 7. Þorbjörg, 8. Málmfríður (mun
blandað málum).

B. Þorbjörg s. k. Eiríks á Fitjum, sem deyði

1666, sonar Odds biskups Einarssonar, þ. b.:

1. Oddur á Fitjum átti Sesselju Halldórs-

dóttur, börn

:

a. Séra Eiríkur 1 Hrepphólum, giptist

Guðrúnu^), átti börn.

b. Þorbjörg átti séra Pál Sveinsson og börn^).

c. Guðríður önnur kona Eiríks Sveins-

sonar^).

d. Valgerður átti fyrst launbarn með Jóní

sýslumanni Jónssyni sýslumanns Þor-

lákssonar (sjá síðar). Var:

aa. Séra Ólafur í Stóradal.

Síðar giptist Valgerður Arna Ketils-

syni^), átti börn.

e. Helga átti fyr Eirík Pálsson^), en síðar

séra Hall i Grímstungu og börn.

gerðar. Séra Einar á Sauöanesi var haldinn son séra Jóhanns
Kristjánssonar, stjúpsonar séra Árna Skaptasonar (sbr. I. B.

bls. 639).

1) Guörún var dóttir Daða prests Halldórssonar i Steins-

holti og var s. k. séra Eiríks,

2) Séra Páll var slðast prestur i Goðdölum (ý 1736). Frá
honum og Porbjörgu er fjölmenn ætt komin.

3) Petta er nokkuð vafasamt, og hklega máluni blandað,

sbr. stafl. k., og bls. 11 liér áður.

4) Árni var son Ketils prests Halldórssonar í Ásura (sjá hér
áður bls. 50).

5) Petta er skakkt. Helga var eingipt og átti séra Hall Ól-

afsson 1 Grímstungum (f 1741), en það var Ingibjörg Oddsdóttir

systir hennar, er álti Eirik stúdent (t 1707) Pálsson prófasts á

Gilsbakka Gunnarssonar og voru pau hjón systkinabörn, og fengu
47*
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f. Kristín átti Þórarinn á Asgeirsá og börn.

Seinni kona Odds Guðríður Einars-

dóttir^), þ. b.:

g. Séra Einar á Lundi, þrígiptur, átti börn.

h. Séra Einar i Görðum, tvígiptur, átti

börn.

i. Vigfús varð úti 1702, bl.

k. Guðríður gipt, bl.

2. GísliO.

C. Sigríður átti Bjarna sýslumann Eiríksson á

Búlandi (sjá Skaptárþing).

D. Pétur jMigri, átti Elizabetu dóttur Jochums

Mum, bjuggu þau í x\xarfirði. (Jochum

Mum Jóhannsson í Keldunesi var hollenzkur

í báðar ættir, átti Ólöfu dóttur Jóns Ein-

arssonar frá Snartarstöðum, hún var dóttur-

dóttir Finnboga lögmanns). Þ. b.:

1. Jochum dó 1692^).

2. ÓlafurO-

E. Ingibjörg átti Jochum Mum Jochumsson,

sem drukknaði 1661^).

konungsleyfi til giptingar 1705. Voru dætur peirra: Pórunn, er

átti séra Ketil Einarsson á Lundi og Gróa, er átti Ara Bjarnason,

er lært haföi í Hólaskóla.

1) Sbr. II, 644 og hér áður bls. 11.

2) Dótlir Eiriks heimska og Porbjargar var ennfreraur:

3. Helga átti Pál prófast Gunnarsson eldra á Gils-

bakka og mörg börn, þar á meöal voru: Gunn-

ar prestur í StafhoUi, Eiríkur stúdent og Ein-

ar stúdent, er alhr önduðust í stórubólu.

3) Hann drukknaði i Lagarfljóti fjTÍr neðan Brekku 1691.

4) Ennfremur Björn sýslumaður, Bjarni sterki o. fl. (sjá hér

á undan). í stað Olafs á hér að koma Ólöf, er átti Pétur Jóns-

son á Skjöldólísstöðum Gunnlaugssonar, og er paðan afarfjöl-

menn ætt, sem oílangt yrði að rekja.

ö) Ingibjörg og Jochum bjuggu á Dvergasteini. Hann drukkn-

aði i Lagaríljóti, pau bl.



733

F. Sigurður átti Margréti Jónsdóttur prests á

Sauðanesi^).

G. Gróa-).

Bjarni tjáist að vera fæddur á Hofi í Vopnafirði ná-

lægt 1586^) og að hann á unga aldri hafi verið um hrið

við lærdóm. En hann varð meira að leikmannahætti þá

hann eltist og gerðist sjálfráður. Hann fékk til ekta Þór-

unni Björnsdóltur 1611 og tók sér bústað að Ási í Fell-

um, hvar hann bjó um hrið. Tók hann seinna að hefja

máls um Bustarfell, sem Björn sj'slumaður Gunnarsson

hafði gefið dóttur sinni Þórunni, þá konu Bjarna, en fast

var fyrir, því að Snæbjörn*) Þórðarson, er þá átti Bagn-

hildi (er fyr var seinni kona Björns sýslumanns og móðir

Þórunnar) hélt á móti. Kom sú ákæra til alþingis 1618

og var Bustarfeli dæmt Þóninni til eignar á því alþingi.

Flutti því Bjarni þangað litlu seinna.

Nálægt 1630 mun Bjarni hafa fengið sýsluvöld í Norð-

urmúlasýslu (aðrir segja hann hafi 1611 fengið norður-

partinn eða verið umboðsmaður Arna yfir honum) en

hvort hann hefur verið umboðsmaður Arna sýslumanns

eða Arni hefur algerlega sleppt þeim parti sýslunnar er

mér dulið. Með vissu má segja, að við fráfall Árna tók

Bjarni allt Múlaþing 1632.

1635, 21. maí lét Bjarni ganga dóm á Egilsstöðum

um tilkall til jarðar. Sá dómur kom undir lögmann 1636.

1634, 1637 og 1638 var Bjarni sýslumaður á alþingi^).

1) Bessasonar. Sigurður bjó á Bakka á Langanesströndum,
Synir hans og Margrétar: Gisli og Jón.

2) Gróa bjó ógipt alla æfi á Ljótsstöðum, dó bl.

3) Bjarni mun fæddur 1590, pvi að foreldrar hans giptust

liaustið 1589.

4) Réttara: Sæbjörn (sjá áður).

5) Páll Björnsson lögréttumaður á Eyjólfsstöðum, mágur
Bjarna sýslumanns (sjá áður), var umboðsmaður hans endrum
og sinnum t. d. 1635, 1641, 1643, og optar. Hann neíndi helm-
ingadóm á Egilsstöðum 21. júni 1637 ásamt Óiafi prófasti Ein-
arssyni um séra Guðmund Ketilsson á Eiðum, Sömuleiðis var
Einar Magnússon digri i Njarðvik vist umboðsmaður stöku sinn-

um (milli 1640 og 1650) og Jakob Hildibrandsson (sjá áður).
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1637 reið Jón son Þorvalds Olafssonar í Auðbrekku

til Bustarfells um haustið og bað Gróu dóttur Bjarna.

Bjarni tók honum vel og veitti honum og mönnum hans

góðan beina, játaði honum konunni, og skyldu kaupin

gerast um næstu Mikaelsmessu. Reið Jón heim, en kom
aptur til Bustarfells í ákveðinn tíma. Hafði Björn bróðir

Jóns orðið hið fyrra sinni eptir eystra og lagzt sjúkur.

Varaði krankleiki sá í 5 vikur. Bjarni tók Jóni vel sem

i fyrstu og veitti vel hið fyrsta kveld. En snemma morg-

uns reið Bjarni s}'slumaður á braut, lézt ætla til næsta

bæjar að fá mann til erindagerða út á Langanes. Bjarni

kom að því sinni ei aptur til Bustarfells. Beið Jón hans

þar nokkrar nætur og reið heim síðan. Þótti þetta kj'n-

legt. Þar eptir þóttust menn verða varir við drauga eða

anda í j'msu líki í Auðbrekku. Voru hestar drepnir og

kvikfénaður illa útleikinn, en ásókn mikil að Jóni. Gekk

þetta allan veturinn. Var það kent íjölkyngi Bjarna sýslu-

manns. Lauk svo þeim giptumálum.

Eptir 1640 meinast, að Bjarni sjslumaður tæki Hall

Einarsson íyrir sinn lögsagnara^) (sjá ætt Halls hér áður).

1647 á alþingi var samþykktur dómur útnefndur að

Brú af Bjarna sj-slumanni Oddssyni. Þá var Bjarni skyld-

aður til að betala erfingjum Vigfúsar sál. Gíslasonar sn'sIu-

raanns eptir sinni handskript útgefinni 1646.

1648 afstóð Bjarni að visu hálfa sýsluna til Gísla

Magnússonar (sjá síðar).

1651 sömdii þeir Brynjólíur biskup, Bjarni sj'slumað-

ur Oddsson og Bjarni Eiríksson á Búlandi, að þeir skyldu

með iöínum tilkostnaði kaupa jarðir í Austfjörðum og

skyldi hver þeirra hafa þriðjung þeirra. Var Bjarni Odds-

son þá farinn að eldast.

Mælt er, að Bjarni sj'slumaður hafi opt verið á ferð-

um og haft kynningsbragð við ókunna fjallabúa þar ej'stra.

Bjarni átti jafnan þröngt í búi. Er það að orði gert,

að hann hafi í einhverjum harðindum tíundað 5 hndr.

og að bóndi 1 Sunnudal hafi verið vel efnaður og fallið í

1) Það mun samt vera nokkuö vafasamt, og raun fremur

eiga við Einar digra fööur Halls.
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óbótamál, svo Bjarni hafi upptekið bú hans og þakkað

guði fyrir þá björg, sem hann hefði veitt sér nauðstödd-

um. En mesti iiöfðingi og rausnarmaður var Bjarni, þá
hann hafði nokkru að miðla, en illa hélzt honum á fé,

einkum á hans fyrri árum. Hann var og hinn mesti

bjargvættur sakamanna og skaut opt skjóli yfir þá. Und-
arlegur þótti hann í háttum, var og haldinn fjölkunnugur

og brögðóttur og er fátt ritfært af hans bernskubrögðum.

Hann var hinn mesti vinur Brynjólfs biskups og annars

vinfastur við þá, er hann vildi vel. Þá öðru var að skipta

tjáist hann hið mesta afarmenni og héraðsríkur, en stund-

aði mest til að sýnast og vera höfðingi meir en efni hans

stundum til hrukku. Hann var hið mesta karlmenni að

kröptum, stór vexti og gildur, en ekki andlitsfríður. Höfðu
sýslubúar meiri ótla fyrir honum en elsku. Hann deyði

1664^) nærfellt áttræður að aldri.

Páll Björnsson lögréttumaður nefnist 1635 löglegur

umboðsmaður Bjarna sýslumanns Oddssonar og dæmdi
erfðamál undir lögréttuna.

1) Bjarni sýslumaður dó 1667, og hefur þá verið um 77 ára

að aldri. I bréfabókum Brynjólfs biskups er hans opt getið, og
voru peir biskup lengi vinir miklir, en dáleikarnir minnkuðu
nokkuð á siðustu árum Bjarna, þvi að biskupi þótti hann ekki

sem ábyggilegastur i fjárraálura, og átti stundum í þóíi við hann
um það, en biskup hinsvegar reikningsglöggur mjög og hinn
raesti fjárgæzlumaður á alla lund, svo að engu mátti skeika i

reikningum hans, en Bjarni sýslumaður virðist hafa verið nokk-
uð hirðulítill í þeim efnum og nokkuð brellinn og viðsjáll 1 við-

skiptum, svo að ekki var allra við hann að eiga. Mætti rita um
Bjarna sýslumann allílarlega, eptir heimildum þeim, sem nú eru

kunnar, en því verður hér að sleppa. Synir hans, einkum Pétur
eldri, Hktust og íðður sínum í því, að þeim var lítt sýnt um
fjárgæzlu og ekki að öllu jafnaðarmenn við að skipta. En son-

arson Bjarna, Björn s^^slumaður Pétursson, liktist honum þó mest
að harðfengi og ófyrirleitni, en var jafnframt liinn mesti fjár-

aflamaður. Pótli Bustarfellsfólk, er frá Bjarna var komið, lengi

stórbrotið nokkuð. Pórunn ekkja Bjarna sýslumanns flutti eptir

lát hans frá Bustarfelli 1668 að Ljótsstöðum í Vopnaflrði og and-

aðist þar 1675.
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Gísli Magnússon.
Faðir: Magnús lögmaður Björnsson á Munkaþverá,

dó 1662 (sjá Vaðlaþing).

Módir: Guðrún Gísladótlir lögmanns Þórðarsonar, fædd

1601, dó 1671.

Kona: Þrúður Þorleifsdóttir sýslumanns á Hlíðarenda

Magnússonar (sjá Skaptárþing). Þau Gísli gipt-

ust 1649 (alii 1648). Hún dó 1658.

Börn: A. Björn sýslumaður á Barðaströnd, fæddur

1650, tók Barðastrandarsýslu 1675, dó 1679

(sjá um hann við Barðastrandars}'slu).

B. Guðríður giptist á Hlíðarenda með mikilli

rausn 1674 Þórði biskupi í Skálholti Þor-

lákssyni. Hann dó 16. marz 1697 á síns

aldurs 61. ári, þ. b.:

1. Þorlákur, varð skólameistari í Skálholti,

dó barnlaus af átumeini.

2. Brynjólfur sýslumaður á Hlíðarenda, tví-

giptur (sjá um hann við Arnesþing).

C. Þorleifur, dó 1677 í Englandi, hafði og

stúderað i HoIIandi.

Gísli er borinn að Munkaþverá í Eyjafirði 1621, nam
fyrst lærdóm hjá séra Gísla á Hrafnagili Jónssyni, þar

eptir hjá Katli Jörundarsyni í Skálholti. Haustið 1637

var hann settur til læringar í Hólaskóla og útskrifaðist

þaðan vorið 1638, fór og sama ár utan 18 vetra til meiri

lærdómsframa við Kaupmannahafnarháskóla, hvar hann

dvaidi við lærdómsæfingar 2 ár. 1640 kom hann-út og

var næsta vetur hjá foreldrum sinum. 1641 fór hann enn

utan til Danmerkur, þaðan til HoIIands og iðkaði mest

lærdómsmenntir sínar við Leidensháskóla, lagði sig þar

eptir Philosophia theoretica et practica, Botanik, Fysik og

Geographi. Hann var og 1 Amsterdam, Rotterdam og fleiri

stórstöðum í HoIIandi. Þaðan ferðaðist hann til Englands

og sótti heim þá nafnfrægustu slaði þessa ríkis, þaðan til

Kaupmannahafnar og svo til íslands eptir það hann hafði

verið 4 ár utanlands. Hafði hann hvarvetna lifað rík-

mannlega, sem höfðingja vel sómdi. Telur Jón biskup
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Vídalín Gísla þá orðinn hinn lærðasta og margfróðasta af

veraldlegum íslendingum.

1645 kom Gisli út og dvaldi þar eptir íijá foreldrum

sínum, á Munkaþverá, á þriðja ár, og þótti ein-

hver hinn helzti ungra manna. 1648 gerðist sá samning-

ur með Bjarna sjslumanni Oddssyni og þeim feðgum

Magnúsi lögmanni og Gísla, að Bjarni afstóð part af Múla-

þingi til Gísla. Er þó ekki fullvist, hvort hann tók Gísla

sem sinn umboðsmann eða afstóð sj'sluna eða part henn-

ar með vissum skilmálum, Gísla til veitingar. Hitt er víst,

að Gisli fékk alla sj^sluna að veiting nokkru síðar. Flutti

Gisli austur 1648 eða 1649. 1649 sleppti Jón son Björns

sýslumanns Gunnarssonar Skriðuklauslri. Tók Gísli það

klaustur og bjó þar siðan um hríð. 1649 lók Gísli til

ekta Þrúði dóttur Þorleifs sj'slumanns á Hliðarenda Magn-
iissonar og flutti hana til bús síns á Skriðu. Fæddust þar

l)örn hans: Björn 1650, Guðríður 1651 og Þorleifur 1658.

(Líkast er, hefði Þorleifur á Hliðarenda haldið Rangárþing

1649, að hann, þá örvasa, hefði afstaðið það við Gísla

mág sinn, en Hákon Gíslason var þar þá sjslumaður).

1657 kom Þorsteinn Þorleifsson út embættislaus. Veik

hann þá til Gísla mágs sins og gerðist hans umboðsmað-
ur í sýslunni. 1659 fékk Gísli sér veitt Rangárþing eplir

Magnús Bjarnason (sjá þar). Flutti hann þá að Hlíðar-

enda, þá hann hafði misst konu sína, sem dó á Skriðu-

klaustri 1658^). Ekki vildi Gísli kvongast aptur, en hélt

ráðskonur og umsjónarmann fyrir verkum. Var og sjálf-

ur mikill búmaður, því að fé skorti hann ekki. Fyrir

utan konuarf hlaut hann eptir föðursinn: Möðruvelli með
Jálkastöðum 2 hndr. hndr., Litladal hálfan 20 hndr.,

Krossavík i Vopnaíirði 50 hndr. og 4 jarðir á Langanes-

ströndum: Fell, Miðfjarðarnes, Miðfjörð og Djúpalæk 30

hndr., Grímsstaði hálfa á Fjöllum 3 hndr., Lund 16 hndr.,

Voga við Mývatn 40 hndr., í Hallgilsstöðum í Fnjóskadal

13 hndr., Krossanes 30 hndr., Hól á Fjalli 8 hndr. og í

kaup hans auk skipta hálft Fagranes við Mývatn 4 hndr.

1) Hún mun hafa andazt á Hliðarenda og Gisli flutt þangað
aö austan um 16o4, en haft þar umboðsmenn, þangað til hann
fékk Rangárþing 1659.
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Er til samans 4 hndr. hndr. 65 hndr. og þó nokkrar jarðir

ótaldar og Hrafnsstaðir 1 Kinn 20 hndr. Þetta hlaut hann

1663 og seinna mikið íé eptir móður sina, sem dej'ði 1671.

1671 tók Gísli fyrir sinn umboðsmann Björn son sinn,

sem og fékk vonarbréf fj'rir sS'slunni.

1688 var Hákon Hannesson með kongsbréíi settur

Gísla til styrktar með von um sy-sluna eptir hann, en áð-

ur var þó Hákon orðinn Gisla umboðsmaður.

1686 flutti Gísii frá HHðarenda að Skálholti til síns

dótturmanns Þórðar biskups og þótti þar staðarprj'ði.

Hann deyði í Skálholti af steinsótt 1696, eptir að hann

hafði þar dvalið 10 ár, en verið sv'slumaður 48 ár og haft

fleiri léni. Var hann þá 75 ára að aldri. Lézt hann nótt-

ina milli þess 4. og 5. júní. Utför hans var ger virðuleg

hinn 11. s. m. í Skálholti og gerði þáverandi kirkjuprest-

ur, Jón Vídalín, eptir hann snjalla ræðu, sem síðar var á

prent útgefin, hvaðan margt af áðurskrifuðu er tekið. Sjá

framar um Gísla sýslumann við sýslumenn í Rangárþingi^).

(Séra Jón Halldórsson fróði ritar svoleiðis um Gísla:

Hann hafði fyrst Múlasýslu og Skriðuklaustur og bjó þar,

en eptir mág sinn Þorleif Magnússon fékk hann Rangár-

vallasýslu 1653 (það tel eg villt) og bjó að Hlíðarenda til

þess hann fór í Skálholt).

Þorsteinn Þorleifsson.

Faðir: Þorleifur s^'slumaður í Skaptárþingi, fæddur

1565'^), deyði 1652, son Magnúsar sý-slumanns í

Ögri og Bæ (sjá Barðastrandarsýslu) Jónsson-

ar á Svalbarði.

Móðir: Sesselja Björnsdóttir, seinni kona Þorleifs (sjá

Skaptafellssj'slu). Sesselja tjáist borin 1604,

deyði á Hlíðarenda 1687, 83 ára, þá hún hafði

verið ekkja 35 ár.

Kona: Elin Þorláksdóttir biskups Skúlasonar, fædd

1) 1654 var Einar Magnússon digri i Njarðvik (sjá áöur) uni-

boðsraaöur Gisla sýslumanns i Múlaþingi og 3. maí 1655 dæmir
hann í umboði hans heimstefnudóm í Geitavík í Borgarfiröi

(Br.bók Brynjólís biskups A. M. 269 fol. bls. 222—223).

2) Porleifur sýslumaöur var fæddur um 1581.



739

1638, giptist 1661, 23 ára, varð ekkja 1705, þá

67 ára, deyði á Víðivöllum hjá Þrúði dóttur

sinni 1726, þá hana skorti tvo vetur á nírætt.

Börn: A. Gróa deyði ung.

B. Þrúður, borin 1666, giptist á Víðivöllum þá-

verandi séra Birni í Odda, (er seinna varð

Hólabiskup), 1689, þá hún var 23 ára, varð

ekkja 1710, þá 44 ára, flutti þá að Víðivöll-

um og bjó þar lengi. Síðan flutti hún í

elH sinni að Hliðarenda í mikhim rigning-

um og deyði þar árið 1738, þá hún hafði

tvo vetur hins áttunda tugar,

Þorsteinn fæddist 1635, var á unga aldri settur til

mennta og fór utan til Kaupmannahafnarháskóla 19 vetra,

hvar hann dvaldi um hríð við lærdómsmenntir. Þaðan
fór hann til Amsterdam, Haag og Rotterdam og dvaldi

þar um hríð til frama og lærdóms. Og þá hann hafði

verið í þessum stöðum fór hann til Hamborgar, svo til

Kaupmannahafnar og þaðan til íslands, og hilti mág sinn

<jísla sýslumann, sem tók vel við honum og gerði hann
að umboðsmanni sinum 1658, en árið eptir 1659 fékk Þor-

steinn veiting fyrir Múlasýslu, þvi GísH tók Rangárþing og

s. á. tók hann Skriðuklaustur eptir Gisla. Hann giptist

Eh'nu 1661 og það ár var hann meðdómsmaður á alþingi.

1663 var Magniís Einarsson hans lögsagnari og lét dóm
ganga um HafrafeU, einnig 1666 að Egilsstöðum um ómaga-
framfæri og 1667 á sama stað um tillag barna til móður^).

Fyrir beiðni Gísla biskups hafði Þorsteinn iénaskipti

við Jón klausturhaklara á Möðruvölkim Þorláksson 1670,

áskildi sér þó 4 nyrztu þingstaði sýslunnar. Var Þorsteinn

á MöðruvöHum klausturhaldari um hríð. Skriðuklaustri

sleppti Þorsteinn og til Jóns sýslumanns.

1) Magnús var son Einars digra lögréttumanns i Njarövik
(sjá tiér áður). Pað var 3. sept. 1663, er íiann þingaði í Ási í

Fellura i umboði Porsteins sýslumanns.

Kolbeinn Einarsson (digra), bróðir Magnúsar, er og neíndur
sýslumannsumboösmaður í Múlaþingi 1662 (sbr. visitazíubók

Pórðar biskups Porlákssonar bls. 182).



740

1677 tók Þorsteinn Hegranesþing eplir Benedikt sýslu-

mann Halldórsson.

1680 missti Þorsteinn Möðruvallaklaustur, sem Jón

Eggertsson þá tók að veitingu, en Þorsteinn flutti þá að

Víðivöllum. Hann átti í jmsum málum, einkum við Jón

Eggertsson, hélt þó sýslunni og virðing sinni til dauða-

dags, er var sá 10. nóv. 1705 (sjá meira um Þorstein

sýslumann við Hegranesþing).

Þá Þorsteinn sleppti sj-slunni 1670 skiptist hún slund-

um í 2, stundum í 3 parta eða sýslumannsdæmi og enn

(1834) er henni skipt á milli tveggja sýsiumanna.

Sýslumenn í syðsta hluta Múlasýslu:

Jon Þorláksson^).

Faðir: Þorlákur Skúlason biskup á Hólum fæddur

1597, varð biskup 1628, giptist 1630, deyði 1656.

Móðir: Kristín Gisladóltir lögmanns Hákonarsonar (sjá

Árnessýslu). Hún dó 1694.

Kona: Sesselja Hallgrímsdótlir prófasts í Glaumbæ
Jónssonar prests á Höskuldsstöðum-) Tónias-

sonar prests á Mælifelli Eiríkssonar.

Börn: A. Jón sýslumaður (sjá siðar).

B. Björn prófastur í Görðum 26 ár, átti fyr Þóru

PálsdótturkIausturIialdaraAmundasonar,þ.b.:

1. Þóra átti Halldór biskup Brynjólfsson á

Hólum, þ. b.:

a. Séra Snæbjörn.

b. Björn kaupmaður.

c. Þórunn.

1) Bogi kallar hann Thorlacins, en svo nefndi Jón s^'slumað-

ur sig aldrei, og er pvi þessvegna hér sleppt úr handriti Boga.

Pað voru sonarsj'nir Porláks biskups, er tóku sér œttarnafnið

Thorlacius, en ekki synir hans.

2) Pað er ekki rétt, að séra Jón Tómasson á Höskuldsstöö-

um hafi verið son Tómasar prests Eirikssonar á Mæliíelli. Hann
gæti fremur verið son séra Tómasar Porsteinssonar, er var lengi

(52 ár) prestur á Mælifelli fyrir og eptir 1600, en samt er þaö
alls óvíst.
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d. Margrét.

e. Páll.

f. Þrúður.

g. Vilborg.

h. Gróa.

i. Brynjólfur.

k. Elín^).

Seinni kona séra Björns Þórunn Ara-

dóttir^), bl. Laundóttur átti séra Björn,

sem var:

2. Steinunn kona Skúla fógeta (sjá Skapt-

árþing).

C. Hallgrímur sjslumaður (sjá síðar).

D. Vigfús.

E. Þorlákur dóu báðir ungir^).

Jón nam hér sinn skólalærdóm, fór svo utan til meiri

frama 1659, gerðist þénari hirðstjórans Henriks Bjelkes og

var utanlands 6 ár, kom út 1664, en fór uían aplur 1665.

Veitti Bjelke honum Möðruvallaklaustur 11. marz 1666 og

ætlaði Jón s. á. út til íslands að taka við léni sínu, en

kaupfarið með áhöfn var hertekið af Skotum. Jón komst

því ekki til íslands fyr en 1667. 1665, 25. febrúar hafði

Jón Eggertsson frá Ökrum 1 Skagafirði fengið veitingu

fyrir Möðruvallaklaustri hjá hirðstjórans umboðsmanni

hér Tómasi Nikulássyni, sem þá (1667) var dáinn. Hafði

Jón mátt útleggja í festu 300 rd. (aðrir rita 500 rd.), en

það hefur ei höfuðsmaður vitað.

1667 kallaði Jón Þorláksson eptir Möðruvallaklaustri

léni sínu. Jón Eggertsson var tregur að standa upp, þó
fór það fram og tók Jón Þorláksson klaustrið. Þar eptir

1) Um börn Halldórs biskups og Þóru og næstu afkomend-
ur peirra sjá Guöfræöingatal mitl bls. 120—125.

2) Hún var dóttir Ara s^^slumanns Þorkelssonar i Haga, sbr.

II, 121, en þar er skakkt hjá Boga, að hún hafi verið f. k. séra

Björns, en Póra hin síðari.

3) Peir önduöust báðir við Kaupraannahafnarháskóla, Vig-

fús 1694, en Porlákur 1697. Voru þeir elztir bræðra sinna. Máluð
mynd af þeim og foreldrum þeirra, Jóni sýslumanni og Sesselju,

er 1 Þjóðmenjasafninu (komin úr Berufjarðarkirkju).
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gerði Jón Eggertsson Jóni Þorlákssyni allt til mótþróa

sem hann gat, svo Jón Þorláksson þóttist þar ekki geta

viðhaldist. Samdi þá Gísli Hólabiskup, bróðir Jóns, við.

mág sinn Þorstein sýslumann í Múlaþingi Þorleifsson að

hafa lénaskipti, og það gerði Þorsteinn með umboðsmanns-
ins á Bessastöðum samþykki 1670 svoleiðis, að hann yfir-

lét Jóni Þorlákssyni Skriðuklaustur og 14 þingstaði sýsl-

unnar, en áskildi sér sjálfum 4 þá nyrztu og setti þar fyrir

sinn umboðsmann Martein Rögnvaldsson (sjá siðar). Hér
geng eg fram hjá öllum misklíðum Jóns Þorlákssonar og

Jóns Eggertssonar (sjá þar um í æfiágripi Þorsteins Þor-

leifssonar við Hegranessýslu).

1669 voru Jóni klausturhaldara Þorlákssyni kennd

tvö börn sitt með hvorri ógiptri stúlku, meðgekk hann
annað þeirra. Er sögn, að Gísli biskup bróðir hans hafi

fengið hann til að kvongasl^).

1670 tók hann mikinn hluta Múlasýslu og Skriðu-

klaustur, sem fyr er sagt. Eptir 1680 tók hann Bessa

Guðmundsson fyrir lögsagnara og afstóð við hann 7 þing-

staði sýslunnar 1685 (eða 1684) og Skriðuklaustur hálft.

1693 tók hann fyrir lögsagnara Höskuld Halldórsson.

Hann deyði 1701-) (sjá síðar). 1700 tók hann Gísla lög-

réttumann Eiriksson fyrir sinn lögsagnara (sjá síðar).

1702 afstóð Jón sýslumaður til Jóns sonar síns 4 þing-

staði sýslunnar (sjá síðar). Þá Jón son hans deyði i

stórubólu 1707, náði Bessi þeim 4 þingstöðum að veit-

ingu. 1711 afstóð Jón gamli enn nú 3 þingstaði sýsl-

unuar til Hallgríms sonar sins og hafði þá sjálfur ei eptir

af sýslunni nema hálfar útjarðir Skriðuklausturs, er hann
hélt til síns dánardægurs, en þær tók næst eptir hann að

veitingu Þorsteinn sýslumaður Sigurðsson.

Jón tók sér bústað þá austur kom á Viðivöllum ytri

og lét þar vel húsa, en fyrst mun hann þó hafa búið á

Skriðuklaustri. Hann deyði 1712 og var þá mjög hnig-

inn að aldri^). Hafði hann verið Múlasýslumaður 41 ár.

1) Hann heíur kvongazt Sesselju 1674.

2) Það er skakkt (sbr. siðar).

3) Jón sýslumaður bjó fyrst á Skriöuklaustri, siöan á Viði-
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Hann var góður og hægferðugur maður, vel þokkaður og

heldur kvennhoUur, enginn skörungur eða mikill lærdóms-

maður, en elskaði kyrlæli og friðsemi. Hann var fríður

maður sýnum og í mörgu vel að sér ger.

Höskuldur Halldórsson

varð með kongsleyfi lögsagnari Jóns sýslumanns Þorláks-

sonar og fékk 1693^) vonarbréf fyrir þeim 7 þingstöðum,

sem Jón hélt, eptir Jón látinn. Höskuldur varð undarlega

veikur, Já um hríð og lézt af þeim krankleik nálægt 1701^).

völlum ytri, er liann keypli. Svo keypti hann Berufjörð og flutti

pangað um 1G86, en paðan um 1704 að eignarjörð sinni Berunesi

og par andaðist hann 1712. Pað er pví rangt, sem hingað til

hefur verið tahð, að hann hafi andazt á Viðivöllum og búið þar

jatnan. Hann virðist ekki haía verið íriðsamur trekar en í raeð-

allagi, pvi að bæði átti hann í alllöngum erjum við frænda sinn,

séra Böðvar Sturluson á Valpjófsstað, sera að vísu var allmikill

stórbokki, einnig við lögsagnara sinn, Höskuld Halldórsson, og

síðustu ár sin (1711 og 1712) við séra Ámunda Pálsson aðstoðar-

prest í Heydölum, er átti að pjóna Berunessókn. Aísagði sýslu-

maður að hafa hann fyrir prest sinn, og vildi tá að vera til alt-

aris hjá öðrum. Fóru brcf milli hans og Jóns biskups Vídalins

út af pessu, og ritaði biskup sýsluraanni 10. ágúst 1712 hið svæsn-

asta skammarbréf út at pessum tiltektum hans. Jón sýslumaður

heíur pví andazt siðla á því sama ári.

1) 2. mai.

2) Höskuldur lögsagnari var son Halldórs prests Eiriksson-

ar í Heydölum (ý 1708) og Guðrúnar Nikulásdótlur klausturhald-

ara Pormóðssonar (sjá hér áður bls. 2>iO). Hafði Höskuldur verið

4 vetur i Skálholtsskóla (1683—1687) ásamt Eiríki bróður sinum,

en þeir urðu að víkja úr skólanum, áður en þcir næðu stúdents-

prófi, þvi að Pórði biskupi pótti þeir áliugalausir við námið og

ekki vel til lærdóms fallnir. Eptir að Höskuldur var orðinn lög-

sagnari Jóns sýslumanns 1693, lenti hann í máli við hann, því

að Höskuldur eða þeir bræður báru galdur á Jón sýsluraann

(haía ef til vill kennt honum um veikindi Höskulds?) og þingaði

Gisli lögréttumaður Eiríksson í þvi 1695, en um sumarið 1696, er

mál þetta kora til alþingis, er Höskuldur látinn (Alþ.bók 1696 nr.

XXX), og raun hann hafa andazt nokkru fyr það sama ár, svo

að dánarár hans 1701 er skakkt, þótt svo standi í einum annál

(Mælifellsannál Lbs. 1300 8X2). Um 1695 áttu þeir bræöur Hall-

dórssynir einnig í máli við Porlák Gunnlaugsson, (ef til vill son
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Gísli Eiriksson.

Faðir: Eiríkur Jónsson Ketilssonar Ólafssonar prests

á Sauðanesi.

Móðir: Guðrún Jónsdóttir prests Bergssonar.

Kona fyrsta: Þuriður dóttir Sigurðar lögréttumanns í Hörg-

árdal, dó 1689'), Jónssonar Teitssonar.

Barn: A. Gísli prestur á DesjarmSri 1714, dó 1784,

átti Ragnheiði Arnadóttur prests í Heydöl-

um Áífssonar prests í Kaldaðarnesi-), þ. b.:

1. Séra Halldór á Desjarmýri 1760, dó 1772,

átti Sigríði Arnadóttur Pórðarsonar frá

Arneiðarstöðum, þ. b.:

a. Gísli"').

Gunnlaugs presls Sigurdssonar i Saurbæ í EyjaflrÖi), er bar

þjófnaö á pá bræöur, og andaðist hann um sama leyti, Hösk-

uldur dó ókv. og bl. Segir Espólin (i ættatölum sínum), aö hann
hafi dáið úr gerningum (þ. e. af galdri) og hafi verið trúlofaður

Guörúnu dóttur Marteins sýslumanns Rögnvaldssonar.

1) Það er ekki rétt, að Sigurður lögréttumaður í Asi í Hegra-

nesi (ekki Hörgárdal) hafi andazt 1689, pví aö hann var á lífi

1691 lijá Gísla tengdasyni sínum á Höskuldsstöðura, og endur-

bætti og jók pá ættatölubók Jóns Gunnlaugssonar á Skjöldólfs-

stöðum, er upphaflega var rituð 1684 (sbr. formála pessarar sjald-

gæíu ættatölubókar í minni eign).

2) III, 422.

3) Gísli i Njarðvík átti íyr Höllu Porláksdóttur og börn, en

siðar Helgu Porvarðsdóttur prests á Klyppstað Guðmundssonar
i Stórulág í Hornafirði Laurentiussonar Guðmundssonar prests

á Staíaíelli (ý 1672) Laurenliussonar prests á Upsum (ý 1648)

Arngrímssonar, p. b.:

a. Porvarður á Höskuldsstöðum í Breiðdal átti Vilborgu Eiriks-

dóttur írá Stóra-Steinsvaði Hallssonar (sjá hér áður bls. 713),

b. Einar átti Guðlaugu Eiriksdóttur, systur Vilborgar.

c. Sigríður átti Halldór Gislason prests í Heydölum Sigurðsson-

ar og bðrn, par á meðal var Gisli í Krossgerði faðir Málm-

fríðar, er átti Sigurð Þorvarðsson í Krossgerði, p, b. meðal

fleiri Gisli í Krossgerði og Jón, er var bæjarfógetaskrifari í

Rvik, nú (1914) í Ameriku.

d. Benedikt átti Vilborgu Guðmundsdóttur.

e. Sigriður önnur átti launbarn með Sigurði Jónssyni i Hóls-

hjáleigu.
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b. Margrél^).

2. Árni i Höln austur, álti Guðlaugu Torfa-

dóttur^), þ. b.:

a. Hjöi leilur^).

b. Jón*).

f. Gisli á Dratlhalastööum átti Viiborgu Pálsdóttur.

g. Siguröur.

1) Margrét átti Evert Wium son Hans Wium sýslumanns

(sjá siöar).

Enn voru börn séra Halldórs á Desjarmýri og Sigrídar:

c. Benedikt dó ungur.

d. Kristin dó ung.

e. Hagnheiöur.

f. Eyvör.

2) Faöir hennar var Torfi stúdent á Stóra-Sandfelli i Slirið-

dal, er liallaöur var Torfi heiniski, son Páis prófasts Ámunda-
sonar á Koltreyjustaö. Árni i Höln dó 30. ágúst 1809, 85 ára

gamall.

3) Pað er hinn nafnkunni Hjörleifur sterki í Snotrunesi, dó

18. okt. 1831, 70 ára gainall. Hann álti Björgu Jónsdóttur, þ. b.:

aa. Árni átti Guörúnu Porsteinsdóllur, p. b.:

aaa. Björg átti Antonius Sigurðsson á Hamri og Pormóös-
hvammi í Alptafirði, p. b.: Katrín átti Jón Árnason í

Kambsseli, Guðrún átti Guðmund Jónsson í Byggðar-

holli, Árni á Hnaukum, Vilborg, Guðríður, Sigurður,

Jón og Björn.

bb. Stefán á Starm^ri átti Guðríði Rafnsdóttur frá Tjarnalandi.

cc. Guðlaug átti Sigurö á Starmýri Markússon á Flugustöð-

um Jónssonar og var f. k. hans.

dd. Magnús dó ókv., bl.

ee. Guðniundur á Starmýri átti íyr Sigriði Árnadóttur, en siðar

Ragnheiði Stefánsdóttur írá Hvalnesi, bróöurdóttur hennar,

og voru börn þeirra: Oddný, Stefán, Sigriður eldri átti Sig-

urð Björnsson á Pvottá, Guðleif átti Brynjólf Jónsson á Geit-

hellum og Sigríður yngri átti Finn Jóhannsson á Starraýri.

4) Jón sterki i Höfn, dó 22. júni 1836, 73 ára, átti Margréti

Bjarnadóltur i Sandvik Guðmundssonar, þ. b.:

aa. Gunnhildur átti Svein Snjólfsson i Snotrunesi, þ. b.:

aaa. Snjólfur í Snotrunesi átti Rannveigu Steingrímsdóttur.

bbb. Guðrún átti Sigbjörn Bjarnason á Ásgeirsstöðum.

ccc. Ingibjörg átti Guðmund Ásgrímsson frá Hrærekslæk.

ddd. Margrét.

eee. Guðný átti Magnús Jónsson i Snotrunesi.

48



746

Kona önnur: Kristín ísleifsdóttir^), þ. b. dóu.

Kona þriðja: Oddný Sigfúsdóttir-), þ. b.:

B. Sigfús prestur á Klyppstað, svo á Skorra-

stað 17310-

Enn var son Gisla (inér er óljósl með
hveri i\onu)

:

C. Brynjólíur*), seni með Guðrúnu dóttur Ara

fiff. Guðlaug.

ggg- Jón.

bb. Guðlaug átti Einar Guðniundsson 1 Snotrunesi.

Laundóttir Arna i Höfn, áöur en hann kvæntist, með Jó-

hönnu Ólafsdóttur:

c. Pórunn átli Jón Vigfússon á Litla-Steins-

vaði, þ. h.:

aa. Hólmfriður átti Einar Sigurðsson af

Njarðvilcurætt.

1) Kristín var dóttir ísleifs Magnússonar á Höfðabrekliu.

Hafi hún verið miðkona Gisla lögréttumanns hafa pau verið

skamma stund saman. Sumsstaðar er miðkona Gisia talin Gunn-
hildur Stefánsdóttir Ormssonar úr Öræfum (sbr. Timar. J. P. IV,

93), en par mun tarið nafnavillt á honum og öðrum manni sam-

nefndum. Líklega hefur Gísli ekki verið nema tvikvæntur (p. e.

Puríði og Oddnýju).

2) Oddný var dóttir séra Sigfúsar Egilssonar dómkirkju-

prests á Hólura.

3) Séra Sigfús var siðast prestur á Eiðum, dó 1765. Hann
átti Puríöi Teitsdóttur frá Dilknesi i Hornafirði Sigurðssonar lög-

réttumanns i Ási Jónssonar, p. b.:

1. Teitur sigldi, kom aptur, líallaöur guölausi Teitur, var lengi

i Skagafiröi og varð gamall.

2. Gisli á Hofi í Norðfirði átti fj'r Hallberu Stefánsdóttur og

börn, svo Helgu Guðmundsdóttur, systur Bjarna í Sandvík,

og börn.

3. Koðrán dó ókv., bl.

4. Ingibjörg átti Magnús Einarsson og börn, par á raeðal var

Munnveig, er átti Brynjólf Gíslason á Hofi í Norðfirði.

Son Gísla lögréttumanns oi» OddnýjarXer'og talinn Jón.

4) Brynjólfur var son Gisla lögréttumanns og f k. hans Pur-

iðar Sigurðardóttur. Var í Hólaskóla 1714— 17l.'i, og átti par siðar

(1718) barn með Guðrúnu .\radóttur. Bjó siðan á Nesi í Norð-

firði og var lögréttumaður.

Launbarn hans og Guðrúnar var:

1. Guöríður átti Magnús (Kapla-Manga) son Jóns prests
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á Sökku átli barn (er fyrst var kennt Jóni

syni Steins biskups) hét:

1. Brynjólfur, er siðar varð lögsagnari í

Vestniannaeyjum^).

Gísli var lögréttumaður og giplist Oddnýju sinni síð-

ustu konu 1700 að Hólum í Hjaltadal að Bjarnar biskups,

íerðaðist svo austur með konu sina og gerðist lögsagnari

Jóiis gamla Þorlákssonar, þá Höskuldur veiklist, og var

þar hans lögsagnari 1700 og 1701. Aptur varð hann lög-

Guömundssonar á Þóroddsstað, bjuggu siöast 1 Miöhvammi
i Aðaldal. Hún dó 1772, 54 ára, þ. b.:

a. Ari átti Kristínu Sigurðardóttur, liomst i fálækt, var í

Norðflrði.

b. Hólmfríður átti Sigurð Porgrímsson í Skógum i AxarfirÖi

og börn.

Brynjólfur Gíslason kvæntist svo eystra, og hét kona hans
Ingibjörg, þ. b.:

2. Brynjóllur lögsagnari í Vestmannaeyjum (sjá hér á undan
bls. 545—547).

3. Guðlaug, átti fyrsl 2 launbörn, annað með Nikulási (Hlaupa-

Lása), átti svo Hinrik Guðmundsson frá Melrakkanesi, þ. b.:

a. Anna átti Finnboga Björnsson í Viöfirði og börn.

b. Ej'jólfur dó bl.

c. Guðrún dó bl.

Svo átti Guðlaug Jón Hemingsson á Nesi i Norðflrði, þ. b.:

d. Daviö í Hellisfirði átti fyr Guðrúnu Þórarinsdóttur prests

á Skorrastað Jónssonar, p. b.:

aa. Árni stúdent í Belgsholti faðir Jóhanns sýsluraanns,

Arnórs sýslumanns (I, 131—132) og þeirra systkina.

bb. Ingunn átti Odd Jónsson á Skeggjastöðum í -Fellum

og börn.

e. Gunnhildur átti Bjarna Guðmundsson í Sandvik í Norö-

firði, þ. b.:

aa. Brynjólfur átti Guðrúnu Runólfsdóttur.

bb. Mekkin átti Pétur Pétursson á Kirkjubóli í Vöðluvik.

cc. Margrét átti Jón sterka Arnason i Höfn (sjá áöur).

dd. Jón dó bl.

ee. Ingibjörg átti Árna Gíslason prests i Heydölura Sig-

urðssonar.

1) Brynjólfur lögsagnari var ekki son Guörúnar Aradóttur

(sjá hér á undan).

48*
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sagnari Jóns 1707 til 1711 og sögn er, að hann haíi og

gerzt lögsagnari Bessa sýslumanns 1709^).

Faðir:

Móðir:

Kona

:

Börn.

Launson

Jón Jonsson Thorlacius.

Jón Þorláksson Múlasýslumaður.

Sesselja Hallgrimsdóllir.

Guðríður Einarsdóllir biskups Þorsteinssonar.

Giptust þau á Hóluni að Björns biskups með
mikilli rausn 1699, 21. október.

A. Þorlákur barnlaus.

B. Krislín.

C. Bóel dó barn.

D. Einar, bl.-).

Jóns með Valgerði Oddsdóttur frá Fitjum Ei-

ríkssonar:

E. Ólafur prestur í Stóradal, 22 ár, dó 1750,

álti Þrúði Erlendsdóttur Gislasonar prests

Bárðarsonar''), þ. b.:

1. Ingiríður átti Þórð í Hlíðarhúsum hjá

Reykjavík Sighvatsson, þ. b.:

a. Ólafur Thorlacius kaupmaður á Bíldu-

dal, álti Guðrúnu dóttur Odds Hjalta-

líns lö^téttuiiianns Jónssonar sýslu-

manns Hjaltalíns, þ. b.:

aa. Árni kaupmaður.

bb. Óiafur bóndi 1 Fagradal.

cc. Þórður deyði ungur.

b. Magnús faktor hjá bróður sínum, átti

Ingibjörgu Ólafsdóttur prests Einars-

sonar, bl.

1) Gísli lögréttumaður bjó á Höskuldsstöðurn i Breiðdal.

Hann var lögsagnari Jóns sýsiumanns 1695, eins og áður er getið.

Hann þingaði 5. okt. 1695 i Eyjum í Breiðdal um þjófnaðaráburð

Porláks Gunnlaugssonar á þá bræður Höskuld og Eirik Hall-

dórssyni.

2) Einar var lögréttumaöur og bjó i Berufirði, kallaði sig

Ttiorlacius.

3) Afkomenda séra Ólafs og Prúðar frá Ingiríði dóttur þeirra

er getið hér áður bls. 127—129.



749

c. Séra Einar í Otrardal, átti Helgu Eg-

ilsdótlur, þ. b.:

aa. Guðbjörg.

bb. Einar.

cc. Þórður.

d. Eiin átti Bjarna Hannesson, átti börn

og launbörn.

e. Þrúður átti Guðmund og börn.

2. Eriendur^).

Jón lærði hér, meina eg síðan færi utan''^), átti téð

launbarn, missti því klerklegan verðugleik, gaf sig austur

til föður síns og gerðist hans aðstoðarmaður, þá Höskuld-

ur deyði, og 1702 gerðist hans lögsagnari með kongsleyfi,

og tékk 13. maí 1704 kongsvonarbiéf fyrir sýslu föður

síns og aðstoðarmannsleyfi, þangað til faðir hans sleppti,

en s. á. sleppti faðir hans við hann 4 þingstöðum sýsl-

unnar. Jón deyði í stórubólu 1707. Bjó á Víðivöllum í

Múlaþingi'').

Hallgrimur Jónsson Thorlacius.

Faðir: Jón sýslumaður Þorláksson.

Módir: Sesselja Hallgrímsdóttir.

Kona: Gróa Árnadóllir prests í Heydölum Álfssonar*).

1) Erlendur bjó undir Eyjafjöllum. Enn eru talin börn séra

Ólafs og Prúöar:

3. Bjarni sigldi, kom ekki aptur til íslands.

4. Guðríöur.

5. Þórdis átti Jón skjallara í Landakoti viö Rvik,

p. b.: Jón hafnsögumaöur og Guörún.

2) Paö er ekki fullvisf, aö Jón liafi siglt, Aö visu er Jón
Jónsson ())Jonas Jonæusw) úr Hólaskóla skrifaður i stúdentatölu

við háskólann 2, nóv. 1698, 21 árs að aldri, og getur vel verið,

að það sé hann, þótt hann nefni sig þar ekki Thorlacius, eins

og bræður tians Björn og Hallgrímur gerðu. Jón var ráðsmað-
ur á Hólum um 17(J0, áður en hann fór austur.

3) Petta er eflaust skakkt. Jón hefur búið í Berufírði eptir

aö faðir hans ílutti þaðan, og mun hafa andazt þar, eins og sést

á þvi, að Guðríður ekkja hans býr þar um og eptir 1710.

4) Gróa mun hafa andazt 1734.
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Börn: A. Jón átti HöUu Eiríksdóttur frá Berunesi

Halldórssonar prests í Heydölnm, þ. b.:

1. Eiríkur.

2. Sigríður.

B. Sesselja átti Bjarna lögréttumann Einarsson

prests í Kaldaðarnesi, þ. b.:

1. Séra Einar Thorlacius á Grenjaðarstað,

átti Guðrúnu Halldórsdóttur sýslumanns,

dóu bl.

C. Elín seinni kona séra Einars 1 Kaldaðarnesi

Jónssonar frá Brimnesi Ketilssonar. (Séra

Einar var bróðir séra Ketils í Húsavík),

þ. b.:

1. Hallgrímur prestur átti Óiöfu Hallgríms-

dóttur prófasts Eldjárnssonar^).

D. Vigfús^).

E. Guðrún.

F. Jarþrúður^).

Hallgrímur lærði hér, fór utan 1707*), en kom út

1708°) og gerðist skólameislari á Hólum um hrið. Svo

bar til, að honum var 1711 kennt barn^), en átti þá aðra

heitstúlku, sem hann var lofaður og brá hún upp við

hann giptumálunum. Er mælt Hallgrímur hafi til hennar

kveðið

:

1) Barna séra Hallgrims Thorlaciusar i Miklagarði (f 25,

jan. 1846) er áöur getiö i þessu riti, sbr. og Guöfræöingatal

bls. 135.

2) Vigfús dó i Skálholtsskóla, bl.

3) Espólín nefnir hana Prúöi, hún giptist ekki, dó bl.

4) Hann er á Hólum í pjónustu Björns biskups um 1700, en

skrifaöur í stúdentatölu við háskólann 3. des. 1707, og er þá tal-

inn 23 ára gamall. Hann er því fæddur um 1684, eöa ef til viU

fyr, þvi að 29. nóv. 1701 fékk hann kongsleyfi til að verða að-

stoðarprestur og eptirmaður séra Bjarna Hailgrimssonar i Odda,

og hefur hann þá veriö orðinn stúdent.

5) Hann var skipaður skólameistari 3. febr. (1708).

6) Hallgrímur átti tvíbura með Halldóru Porláksdóttur prests

í Glæsibæ Sigfússonar, og dó hún af þeim barnsburði.
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Virtu það ekki niér til meins

menn erum vér þó hrösum.

Þér kann að verða annað eins

áður en Kkur nösum.

Er sögn það hafi gengizt eptir gatu hans^). Nú þá
barn þetta var kennt Hallgrími missti hann skólameistara-

embætti og prestlegan verðugleik. Fór hann þá austur

og afstóð faðir hans við hann þá þrjá þingstaði, sem hann
hélt eptir af Múlasýslu. 1711 gerðist því Hallgrímur þar

sýslumaður, en 1712 við dauða föður síns fékk hann sér

veitta þá þrjá þingstaði, er faðir hans hafði seinast haft,

af Oddi lögmanni og Páli Beyer upp á konglega stað-

festingu, sem úl kom 1714. Hann gipti sig, sem áður er

sagt og héit þessum litia sýsluparti til síns dauða 1736*).

Hallgrímur var vel að sér og mætur maður i mörgu.

Báðir þeir bræður voru heldur kvennhollir.

Syslumenn í miðhluta Múlasýslu og syðsta hlutanum
(frá 1736-1778).

Jón Þorláksson.

Hann var sýslumaður 1 Múlasj^slu mestallri, nema 4

nyrztu þingstöðunum frá 1670—1685, en frá 1685 til 1711

yfir syðri hluta sýslunnar (sjá áður).

Bessl Guðmundsson.
Faðir: Guðmundur Bessason á Melrakkanesi^).

1) í Timar. J. P. IV, 95 er itarlegri sögn um vísu þessa

eptir Pétri prófasti á Viöivöllum.

2) Hallgrímur fékk veitingu fyrir Austur-Skaptafellssýslu 3.

júní 1737, en þá var hann látinn (sbr. bls. 630).

3) Petta er réttast, og svo hefur Bogi ritaö i fyrstu, en dreg-

iö aptur yfir þaö og talið födur Bessa sýslumanns Guðmund son

séra Jóns Bessasonar á Sauðanesi, sem er rangt, en þeir séra

Jón og Guðmundur á Melrakkanesi faðir Bessa sýslumanns hafa

eflaust verið bræður. A öðrum stað telur Bogi föður Bessa sýslu-

manns Guðmund i Berjanesi Sigurðsson Bjarnasonar sýslumanns
Oddssonar, sem er enn fráleitara og veit eg ekki á hverju það
er byggt.
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Móðir: Krislín Brynjólfsdóttir frá Höskuldsstöðum.

Móðir Brj'njólfs var Ingibjörg dóttir Markúsar

á Viðivöllum í Fljótsdal og Pórxi dóttur Þor-

steins sý'slumanns í Hafrafellstungu Finnboga-

sonar (sjá Þingeyjarþing).

Kona fgrri: Hólmfríður Nikulásdóltir klausturhaldara á

Kirkjubæ Þormóðssonar og Katrínar Gisladóttur

Erasmussonar prests. Þau Bessi og Hólinfríð-

ur gerðu testamenti 1697, að hvort sem lengur

lifði, skyldi erfa hitt, það slaðfest af konungi

22. apríl 1699. Hólmfríður dó 1700, bl.

Kona seinni: Jórunn Pétursdóttir^), ekkja séra Guðmundar
Ormssonar á Stafafelli í Lóni, giptust eptir

1707, áttu ekki barn, gerðu testamenti 29. ágúst

1720 og fengu kongl. staðfesting þar upp á 3.

marz 1721. Jórunn lifði mann sinn Bessa.

Egill son Jórunnar og hennar fyrri manns séra

Guðmundar kom þá stúdent utanlands frá, var

grillumaður^). Kom Jórunn bonum fyrir hjá

Þorsteini sýslumanni Sigurðssyni og gaí með
honum hálfa Ketilsstaði. Anna var systir Egils,

dóttir Jórunnar og fyrri manns hennar^).

1) Skyldi hún ekki hafa veriö dóttir Péturs Ásmundssonar
lögréttumanns og Porbjargar Vigfúsdóttur prófasts á Hofi Arna-

sonar? Jórunn hét ein dóttir þeirra (sjá áður).

2) Egill kallaði sig Staífeldt (af Stafafelli). Var gáfumaður,

en undarlegur i skapi og ekki með fullu ráði siðari hluta æfi

sinnar, þóttist hafa mök við huldufólk, og kallaði sig pá Snotru-

fóstra. Egill var skrifaður í stúdentatölu við háskólann 6. nóv,

1723, en varð baccalaureus i lieimspeki 6. júli 1725.

3) Bogi hj'ggur, að launson Bessa sýslumanns hafi verið

Árni, og synir hans: Bessi faðir séra Grims á Hjaltastað og t*órð-

ur á Arneiðarstöðum faðir Árna s. st. föður Jóns s^'slumanns á

Ingjaldshóli, og rekur pá ættkvisl nokkru nánar. En pví er hér

sleppt, með pví að ætt pessi er alls ekki frá Bessa sýslumanni

komin, pví að hann var barnlaus. Arni fnðir peirra Bessa og

Pórðar á Arneiöarstöðum var Porleifsson Jónssonar lögmanns á

Reynistað Sigurðssonar og ekkert sk^idur Bessa sýslumanni. En
sennilegt er, að Bessi son Árna Þorleifssonar hafi borið nafn

Bessa s^'slumanns, pvi að hann raun íæddur í Múlasýslu eptir
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Bessi var orðinn lögsagnari Jóns sýslumanns Þorláks-

sonar 1683, því að þá er hann á alþingi og spyr í lög-

réttu um ómagafratnfæri elc.

1685 tekur Bessi hálft Skriðuklaustur fyrir eptirgjöf

Jóns sýslumanns Þorlákssonar og sama ár eða hið fyrra

sleppir og Jón við hann 7 þingstöðum sýslunnar upp á

vissa skilmála þeirra á millum. 1685 sýnist sem Bessi

hafi tekið fyrir sinn lögsagnara Jens Wium af dómi, sem

Jón Þorláksson og Jens létu ganga á Berunesi um fátæka

menn (ef ártalið er rétt) og borinn var undir lögréltuna

sama ár (en eg hygg ártalið rangt).

1708 fær Bessi enn sér veitta þá 4 þingstaði í þess-

ari sýslu, sem Jón sýslumaður (Jónsson) dó frá 1707.

Pessa 11 þingstaði hafði Bessi meðan hann lifði. Bessi

tók Þorstein Sigurðsson fyrir sinn lögsagnara 1713 (eða

1712). Hann yfiriét honum og hálfar Skriðuklausturs-

jarðir og heimagarðinn þar, áskildi sér hálfan ábata af

inntektum sýslu og klausturs. Með sömu skilmálum tók

hann 1718 (eða 1716) Jens Wium, hver eð fékk sýsJuna

eptir Bessa. Bessi sýslumaður andaðist 1722 (1723 Mark-

úsar annáll). Hann bjó í Asi og á Skriðuklaustri eptir

1685, en seinast á Ketilsstöðum á Völlum á fremra parti

jarðarinnar, sem ekkja hans Jórunn fékk síðar Pétri sýslu-

manni Þorsteinssyni.

Jens Wium.
Faðir: Pétur Wium Henriksson.

Móðir: Bolette systurdóttir Juliane Maríu.

Kona: Ingibjörg Jónsdóttir Sigfússonar prests Tómas-
sonar prests á Hálsi Ólafssonar.

Böni: A. Bóel átti fyr Sigurð Eyjólfsson Guðmunds-
sonar Jónssonar, þ. b.:

1. Ingibjörg álti séra Jói\ á Eiðum Brynj-

ólfsson, þ. b.:

a. Brynjólfur.

aö Árni faöir hans flutti þanoað vestan úr Húnavatnssýslu og

hefur verið að mun yngri en Pórður á Arneiðarstöðuni bróðir

hans.
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b. Sigurveig.

c. Bóel.

d. Níels.

e. Sigurður.

f. Elisabet.

g. Krislín.

h. Míignús.

i. Petronelia^).

2. Jens í Síðumúla á Síðu átti Jarþrúði^).

3. Lisebet álti Brynjólf í Jórvik Grímsson

prests Bessasonar.

4. Þorsteinn giptist suður^).

5. Vigdis átti Einar Pétursson Oddssonar.

Seinni niaður Bóelar Sigurður Oddsson á

á Surtsslöðum i Múlasýslu, bl.

B. Guðný átli Eirík í Gilsárteigi lögréttumann

Magnússon*) Jónssonar, þ. b.:

1. Magnús á Barðsnesi í Múlasýslu átti Þór-

unni Jónsdóttur.

2. Jón á Kolgröfum átti Jóhönnu dóttur Jó-

hanns Kristjáns Sunkenbergs og Ingibjarg-

ar Þorvarðsdóttur, dó á sveit.

3. Elin átli Jón Tómasson í Krossnesi, þ. b.:

a. Valdís'^).

b. Guðmundur^).

c. Eirikur.

1) Sjá um börn séra Jóns Brynjólfssonar hér áður bls. 472

—473.

2) Kona Jens, er bjó i Amundakoti i Fljótshlíð, hét Arnfríð-

ur Erlendsdóttir. Dóttir þeirra Bóel var s. k. Jóns Porleifssonar

sýslumanns i Vestraannaeyjum (bls. 559).

3) Porsteinn átti Sesselju Bessadóttur. Son peirra Sæbjörn

í Mýrnesi faöir Sveins á Bæjarstæði föður Ásraundar cand. pliil.

í Rvík (t 1896) (II, 75U-751).

4) Eiríkur í Gilsárteigi var Jónsson.

5) Valdis átti Jón Atlason á Brekku í Gilsfirði, p. b. mðrg.

6) Guðmundur fékkst við lækningar.
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d. Brynjólfur^).

C. Elizabet átli séra Guðmund Ingimundsson í

Hofteigi^, þ. b.:

1. Helga álli séra Erlend Guðmundsson í

Hofteigi^), þ. b..

a. Guðmundur dimissus*).

b. Ingibjörg^).

2. Guttormur í Sunnudal átti Guðrúnu Ein-

arsdóllur prests á Skinnastöðum og börn*').

3. Pétur á Biú á Jökuldal átli seinna Gyr-

íði, þ. b.:

a. Guðný^).

4. Þóra, bl.

5. Eiizabel.

1) Bryniólíur á Völlura álti Sigriði Jónsdóltur á Ingjalds-

hóli Péturssonar.

2) Séra Guðmundur var son Ingimundar á Fremstafelli í

Kinn Björnssonar á SlóruvöUum Kolbeinssonar.

3) Heiga var f. k. séra Erlends. Hann var siðast prestur á

Stöð (t 25. sept. 1803).

4) Hann var prestur á Klyppstaö (f 23. júlí 1853) álti Ing-

veldi Lýðsdóttur s^'slumanns Guðmundssonar, pau skildu.

5) Hún dó bl.

6) Börn Gutlorms og Guðrúnar:

a. Guttormur átli Porbjörgu Porsteinsdóttur frá Melum í

Fljótsdal.

b. Jón.

e. Guðrún.

d. Elizabet var rænuskert.

7) Guðný var dóttir Péturs og (f) k. hans Ólafar Péturs-

dóttur á Skjöldólfsslöðuni Jónssonar, álli Runólf á Ósi í Hjalta-

staðapinghá Bjarnason Retilssonar prests á Eiðum Bjarnason-

ar, þ. b.:

aa. Pélur á Klúku átti fyr Hallfríði Porkelsdóttur, p. b.:

aaa. Runólfur á Hrollaugsstöðum átli Kristinu Árnadóttur

Schevings Stefánssonar.

bbb, Guðný dó ógipl, bl.

ccc. Steinunn átti Niels Ásmundsson ísleifssonar Ásmunds-
sonar rika á Hóli i Hjaltastaðapinghá Einarssonar á

Bóndastöðum Porleifssonar (sjá hér áður bls. 710).

ddd. Halldór átti Jóhönnu Jónsdóttur,
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D. Haiis sj'slumaður, sjá hér síðar.

E. Niels.

F. Jens.

G. Gísli.

H. Guðmundur^).

Um uppvöxt og uiigdóm Jens Wium er mér ókunn-

ugt, meina þó hann haíi liér í landi uppalizt. Hann var

undirkaupmaður á Reyðarfirði um 1715. Hafi hann verið

í dómi með Jóni sýslumanni Þorlákssyni 1685 hefur hann

þá verið mjög ungur, en ulan mun hann hafa farið og

verið þar uni hrið, en síðan gert samning við Bessa sýslu-

mann að taka sig til sj'sluverka. 1716-) fékk hann kongs-

bréf að vera Bessa til aðstoðar með von um Sknðuklaust-

ur og sýsluna eptir hann; er mælt, að hann hafi þar fyrir

úllagt 300 rd. 1719 gerði Jens samning við Þorsteia

sýslumann Sigurðsson að gegna sj'sluverkum með sér.

Skyldi Þorsteinn hafa hálfan afgang af^jalds s\'slunnar og

klausturjarðanna móli sér, en í*orsteinn hafði þá ei léni

utan hálfar klausturjarðirnar. 1721 þá Þorsteinn fékk

norðurpart sýslunnar lagði hann það til jafnra skipta.

Eins gerði Jens 1723. þá hann fékk algerlega Bessa sýslu

og háltt Skriðuklaustur og 1736, þá hann tók Hallgríms

sýslupart, hélzt það til 1738. Eptir að hann hafði fengið

þessa 3 þingstaði Hallgríms hafði hann 14 þinghár. Hann
bjó á Skriðuklaustri.

1740 bar svo til, að hann ásamt lögsagnara sínum og

þénara Jóni Þorleifssyni^) frá Reykholli var ásamt einum

bb. Steinunn átti Magnús Hannesson i Böðvarsdal af Bustar-

fellsætt.

cc. Daniel i Jórvikurhjálci<^u faöir Bunólfs i Jórvik.

dd. Þorgerður s. 1<. Sigurðar Jónssonar í Njarövik.

ee. Kristiii átti Bessa Sigurösson.

Börn Péturs Guðmundssonar og Olafar voru auk Guönýjar:

b. Olöf áHi Sæmund Vilhjálmsson, þ. b.:

aa. Olatur á Hróaldsstöðum.

c. Hiilldór á Vaðb.'ekku dó ókv., bl.

1) E.— H. munu réttar talin börn Hans sK'sluraanns, en syst-

kin hans.

2) Vonarbréf hans fyrir sýslunni er ds. 3. april 1718.

3) Jón lögsagnari Wiums sýslumanns var son Bjarna prófasts
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kvennmanni tluttur sjóveg af 5 mönnum. Pad skip fannst

seinna og þeir 5 menn í því dauðir. Voru stingir tveir

á formanninum hjá viðbeiiiinu, seni vera mundu eptir

korða. Voru gátur, að þeim og sj'slumanni mundi hafa

borið til, er þeir voru nokkuð ölvaðir og sýslumaður

mundi hafa unnið á þeim háselunum með tilslyrk Jóns

Þorleifssonar og hrundið þeim úlbyrðis eptir það hann

hafði lagt formanninn. En þar eplir fannst ei sýslumað-

ur Wium, Jón eða kvennmaðurinn. Getur og skeð, að

þau haíi tj^nzt í ryskingum, þá bálnum halði hvolft.

Hans Wium.
Faðir: Jens V^'^ium nj^nefndur.

Móðir: Ingibjörg Jónsdóltir.

Kona fyrri: Guðrún, dó 1771, dóttir Árna auðga frá Arn-

heiðarstöðum Þórðarsonar Árnasonar Þorleifs-

sonar launsonar Jóns Sigurðssonar fiá Reyni-

stað. (Hún var syslir Jóns sýslumanns á

Ingjaldshóli). Okunnugt er mér um börn þeirra,

en nefndur son hans (óljóst með hverri konu).

Barn: A. Evert Wium í Húsavík átli Margréti Hall-

dórsdóttur presls á Desjarmýri Gíslason-

ar, þ. b.:

1. Halldór.

2. Níels.

3. Brynjólfur.

4. Guðrún.

5. Hans barnaskólakennari utanlands.

6. Séra Gisli á Þóroddsstað 1823. dó 1826.

Kona seinni: Una Guðmundsdóttir bónda í Nesi í Loð-
mundarfirði Oddssonar. Sá Oddur átli Þuríði

dóttur séra Árna seinast á Hoíi á Skagaströnd,

er þaðan flúði í duggur, vegna galdraáburðar.

Börn: B. Jens.

C. Gislii).

Porleifssonar á Kálfafelli og bróðir séra Porleifs i Reykholti.

Hann mun vera sá Jón Bjarnason, er útskrifast úr Skálholls-

skóla 20. april 1736.

1) Með Unu s. k. sinni átti Hans sýslumaður engin börn.
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Hans Wium, nýlega útskrifaður úr Hólaskóla, fór ut-

an 1737^) til frama, en kom út aptur 1738 og var þá sett-

ur sýsiumaður í Vestmannaeyjum til 1740 (sjá þar). En
þá faðir hans Jens Wium hvarf 1740 var Hans Wium
settur fyrir Múlaþing sama ár. í Múlasýslu voru systkin

sem fangar hjá sýslumanni Wium, er hann tók við sýsl-

unni, Jón og Sunnefa að nafni. Svo bar til 1741, að
Sunnefa gat barn í varðhaldinii og lýsti Hans Wium sýslu-

mann þar að föður. Hún hafði áður átt barn við Jóni

bróður sínum og því voru þau systkin í haldi. Sýslumað-
ur neitaði því barnsfaðerni og Sunnefa sjálf var óstöðug

í framburði sínum; hafði verið skrifað út fyrir þau syst-

kin og dróst málið. 1741 fékk Hans Wium kongsveiting

fyrir mið- og suðurparti Múlas}'slu. Dróst þetta mál í

langdrag, með því að mikið og langvinnt málastapp varð

þar út af. Loks komst þetta utanlands. Var því Hans
Wium settur frá sýslunni 1752 eptir kongsboði 1751 og

þar aptur settur sýslumaður Jón Sigurðsson (sjá Skaptár-

þing). En nú var í þessu máli stappað um hríð. 1755

um haustið hélt Sveinn lögmaður Sölvason aukalögþing

að Ljósavatni og tildæmdi Sunnefu neitunareið fyrir sam-
ræði við bróður sinn. Peim eið mótmælti Wium, en

heimtaði sér tiJdæmdan fríunareið. Sunnefa deyði litlu

síðar og sór ekki eiðinn. En lögmannsdóminum var skotið

til hæstaiéttar. 1756 tildæmdi hæstiréttur Wium fríunar-

En son hans nieð f. k. mun hafa verid Níels, er drukknaöi i Lag-

arfljóti 1765. Edvard Wium er skrifaöur í stúdentatölu viö há-

skólann 25. júli 1771, 19 ára ganiall, og var útskrifaöur úr heima-

skóla hér á landi (af séra Árna Pórarinssyni) s. á. Mun þetta

vera Evert ^Yium son Hans sýslumanns, þótt þess sé ekki geíið

í ættatölum, ad hann hafi oröiö stúdent. í minnisbók Hálídan-

ar Einarssonar skólameistara (í Lbs.) er beinlínis sagt, aö Evert

Wiiim stúdent hafi komiö út 1773.

1) Hann var skrifaöur i stúdentatölu 21. des. 1737 og er pá
talinn 23 ára (f. c. 1714). Hann hefur ekki tekið próf í dönskura

lögum 1747, eins og gizkað er á i Lögfræðingatali Klemens Jóns-

sonar Rvik 1910 bls. 30—31, pvi að sá H(ans) Wium, er þá tók

próf með 1. einkunn, varð bæjarskrifari i Prándheimi og andaö-

ist 1778 (sbr. V. Richter Juridisk Stat Kh. 1882, bls. 448).
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eið, sem fram fór sama ár hér. Tók þá Wium aptur við

sýslu sinni.

1757 kom kongsbréf til amlmanns Magnúsar Gíslason-

ar, sem bauð að halda aukarélt og leiða lil loka þetta

blóðskammarmál. Þáverandi vísilögmaður Björn Markús-

son og þórarinn sj'slumaður Jónsson ferðuðust því í Múla-

sýslu. Var Jón bróðir Sunnefu dæmdur frá lífi 1 yfir-

rétti 1758.

Haiis Wium hélt svo mið- og suðurhluta sj'slunnar

frá 1740, sem áður er sagt, til þess konungur gaf honum
lausn frá embættinu 1778.

1769 lók Hans Wium fyrir sinn lögsagnara með von

um sj'sluna eplir sig Jón eldra Arnórsson (embættisbréfið

ds. 16. mai 1769), sem þó sleppti þeirri sýslu 1778 (sjá

Snæfellsnessýslu).

1788 deyði Hans Wium^) eptir það hann fyrir 10 ár-

um hafði sleppt sj'Slunni. Hann náði hálfu Skriðuklauslri

eptir föður sinn og bjó þar. Lengi var óvinsæld millum

hans og feðganna í^orsteins og Péturs sýslumanna. Hans
sýslumaður tjáist að hafa verið stór vexti og þrekinn, harð-

ger og óvílsamur, hvatur til hvers hlutar og allra manna
orðfærastur, gefinn fyrir ölföng og þá óstýrilátur.

Jón Slgurðsson.

Faðir: Sigurður lögréttumaður son Einars sýslumanns

Þorsteinssonar (sjá Skaplárþing).

Móðir: Helga Þórðardóttir prests á Kálfafelli Guðmunds-
sonar.

Kona: Kristín Eyvindsdóttir klausturhaldara á Kirkjii-

bæ.

Börn: A. Jón^) átti fyr Guðrúnu Jónsdóttur Eyjólfs-

1) Hann dó í aprilmánudi.

2) Jón bjó á Höfðabrekku. Börn hans og s. k. Guðrúnar
Porsteinsdóttur frá Flögu voru:

1. Jón silfursmiður á EUiðavatni átti fyr Ragnheiði Guðmunds-
dóttur i Pornióðsdal Sæmundssonar, ekkju Páls klaustur-

haldara Jónssonar, en síðar Guðrúnu Jónsdóttur prests i

Arnarbæli Matthiassonar.

2 Sigurður hattasmiður erlendis.
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sonar frá Dal í Fljótshverfi, svo Guðrúnu
Þorsleinsdóllur og börn.

B. Þoibjörg álli Guðmund Loptsson í Holti, þ. b.:

1. Sesselja.

2. Jón.

C. Elizabel álli Hallvarð Hallvarðsson á Svarta-

núpi, þ. b.:

1. Krislin.

2. Þuriður.

3. Margrét.

4. Daníel.

D. Einar.

E. Davið.

F. Ingibjörg.

G. Puriður.

H. Valgerður.

I. Páll.

Þá Jón ísleifsson var af amtmanni Fuhrmann frá-

settur í þingsvitnismálinu 1726 og Jón klausturhaldari Þor-

steinsson halði þénað sem lögsagnari í Skaptafellssýslu til

1731, var Jón Sigurðsson þar settur 1731— 1734, og þá

Wium var í Sunnefumálinu var Jón settur í mið- og suð-

urhluta Múlasj^slu 1752— 17.Ó6.

Jón fór utan og var í Kaupenhöfn við lærdómsmenntir

1728. Á alþingi var hann opt brúkaður til málssókna,

því að hann var þrassamur, og í þeim slörfum var hann

þar síðast 1767. Hann var skýr maður, deyði 1770. Bjó

lengst í Holti í Mýrdal.

Jon Arnórsson eldri.

Sjá um hann við Snæfellsnessýslu, Hann gerðist lög-

sagnari Hans Wiums með von um sj'sluna eplir hann

1769. Var þar 9 ár, en sleppti þessari sj'slu og tók Snæ-

fellsnessýslu og Stapaumboð 1778.

3. Jón annar, kvæntur í M^rdal.

4. Guðný átti Guðna Guðbrandsson i Reyniskoti og börn.

5. Guðrún átti Jón i Narfakoti Árnason i Halakoti Magnússon-

ar á VöUum á Kjalarnesi ívarssonar.
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Með konungsboói 29. marz 1779 var allri Múlasýslu

skipt í tvo jafnari parta. Hafði þá Pétur Þorsteinsson

hinn nyrðri, en Þorlákur ísfjörð hinn syðri hlutann, og

hafa þau skipti haldizt síðan til þessa.

Sýslumenn í Suðurmúlasýslu:

Þorlákur Magrnússon ísfjörð,

Faðir: Magnús í Meiri-Hlíð í Bolungarvík, son Sig-

mundar, er var skólalærður, sonar Sæmundar
lögréttumanns og lögsagnara, Magnússonar og-

svo lögsagnara, Sæmundssonar sýslumanns Árna-

sonar sýslumanns á Hlíðarenda Gíslasonar.

Móðir: Elín Jónsdóttir á Hóli í Bolungarvík Egilssonar.

Kona: Soffía Erlendsdóttir sýslumanns í ísafjarðar-

sý^slu Olafssonar prests Jónssonar.

Börn: A. Kjartan ísfjörð, fæddur 1774, fór utan ung-

ur, varð kramaradrengur, svo sveinn og þar

eptir stórkaupmaður í Kaupmannahöfn. Við

peningabreytingu í Danmörku varð hann
gjaldþrota, svo allur hans eigindómur var

seldur. ísfjörð átti þá konu og börn. Systir

Kjartans, Charlotte, keypti þá einn hans

höndlunarstað á Austurlandinu og gaf hann,

ásamt höndlunarskipi, börnum hans. Til

þessa höndlunarstaðar flúði ísfjörð seinna,

fékk sér litla jörð, sem hann með kostnaði

setti í gott stand. Er til þarfa við höndlun

barna sinna, en kona hans er í Kaupmanna-
höfn, studd af barnafé (1830).^)

B. Charlolte átti fyr kaupmann Henrik Henkel,

1) Kjartan ísfjörö andaöist á Eskifirði 24. júlí 1845, 72 ára.

Börn hans voru:

a. Pétur, tók próf i dönskum lögum 28. apríl 1832, var svo við

verzlun.

b. Kjartan.

c. Charlotte Amalia.

d. Hendrietta.

49
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sem deyði barnlaus iim 1815, svo gipt

dönskum majór (síðar generalmajór) í Kaup-

mannahöfn, Mikkeisen ekiíjumanni, er álti

eptir íyni konu sína mörg i)örn; bl.

Þorlákur útskrifaðist úr Skálholtsskóla 1770, fór utan

sama haust til háskólans, tólv þar venjuleg reynslupróf,^

kom út 1773, og dvaldi um sumarið hjá frændum sínum

og mest hjá afkomendum Erlends sv^slumanns Ólafsson-

ar, hvers dóttur Soffíu hann þá gerði þungaða. Um
haustið 1773 fór hann enn utan, lagði sig eftir lagavís-

indum og tók þar í rej'nslupróf með góðri heppni vorið

1776 in jure romano, gerðist sama ár aðsloðarmaður Jóns

s^'slumanns Arnasonar í Snæfellsnessýslu, kom út og setl-

ist að Ingjaldshóli. Sama haust fór Þorlákur vestur og

giptist Soffíu barnsmóður sinni. 1777, þá Jón sS^sIumað-

ur Árnason deyði, var Þorlákur settur fyrir Snæfellsnes-

sýslu og Stapaumboð, en veitlur suðurpartur Múlasýslu

2. apríl 1778, þvi að Snæfellsnessj'sla var þá veitt Jóni

eldra Arnórssyni. Téð ár (1778) flutti Þorlákur austur til

Eskifjarðar, hvar hann hafði sitt aðsetur og deyði þar

1780 (alii 1781)^). Soffía ekkja hans giptisl eptirmanni

hans í sýslumannsembættinu.

Þorlákur ísfjörð var maður fljótskarpur, mjög kvikur

og fjörugur, samdi sig mjög að þeirrar tíðar siðum, sumir

kölluðu hann brögðóttan og stoltan.

Jon Sveinsson.

Faðir: Sveinn lögmaður Sölvason á Munkaþverá.

Móðir: Málfriður Jónsdóttir sýslumanns 1 Grenivik

Jónssonar (sjá Vaðlasj'slu).

Kona: Soffía ekkja Þorláks SN'slumanns ísfjörðs,

Börn: A. Friðrik (kallar sig Svendsen) kaupmaður á

Önundaríirði, fæddur 1788, hlaut agents-

nafnbót 1833. Hans kona Jacobina Susanne

Lovise 1819; þ. b.:

1. Juliane Xicoline Lovise.

1) Porlákur sýslumaður dó 2. april 1781.
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2. Hendrik Henkel.O

3. Jón Jóhann Friðrik.^)

4. Harald Jakob, dó ungur.

5. Júlíus Viggo.

6. Sophie x\maHe.

Agent Friðrik ólst um hríð upp hjá

stórkaupmanni ísfjörð og Henkel, keypti

í sameining við Steinb^ckana Önundar-,

Dv-ra- og Patreksfjarðar höndlunarstaði,

varð gjaldþrota 1835 og fór utan, vingl-

aður að viti; giptist ísl. kvenmanni^) að

lifandi fyrri konu sinni.

B. Málfríður átti fyr Guðmund (jgmundsson

assistent á P^yrarbakka og faktor*); þ. b.:

1. Jón chirurgus vestra, staðnæmdist læknir

ytra.

2. Charlotte dó ógipt ytra.

3. Guðrún^) kona Lambertsens yngra á Eyr-

arbakka.

Seinna átti Málfríður Niels Steenbach

kaupmannn á Dýrafirði, bl.

C. Birgitha Maria gipt presti utanlands.

Jón Sveinsson lærði hér á landi, fór svo utan til há-

skólans, tók öll venjuleg reynslupróf og siðast í róm-

1) Hendrik Henkel Svendsen átti fjT systur Niels Havsteens
kaupmanns, en siðar Agústu Snorradóltur prests á Desjarmýri
Sæmundssonar prests á Útskálum; þ. b.:

a. Lovisa átti Björn Jensson skólakennara i Rvík; p. b.: Viggó banka-
ritari, Ólöf kona Péturs Halldórssonar bóksala,Sigríöur, Pórdis

gipt Gunnlaugi Claessen lækni í Rvik, Ágústa, Arndís, Soffía.

b. Soffía giptist í Kaupmannahöfn.

2) Jón Jóhann Svendsen var prestur í Færeyjum (f 1879)

átti Sigríði Jeannette Ágústu Effersöe, dóttur Jóns Effersöe kenn-
ara í Færeyjum Guðmundssonar dbrm. á Lágafelli Jónssonar.

3) Hún hjet Guðbjörg, dóttir Bjarna Torfasonar Mála-Snæ-
bjarnarsonar.

1) Sjá hér áður bls. 633.

5) Hún hét Birgitta María.

49*
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verskum lögum með heppni, fékk sér svo veitlan suður-

hluta Múlasvslu 28. júní 1781, kom út og giptist Soffíu

ekkju sýslumanns Isfjörðs, með hverri hann átti fyrtalin

börn. Þeirri sýslu hélt Jón til síns dauða 1799^) í 18 ár.

Jón sýslumaður tjáist að hafa verið vel lærður og

ágætur maður. Hann hefur á prent úlgefið Tyro juris

með mörgum uppiýsandi skj'ringargreinum, sem hann

sjálfur hefur við bætt verk föður sins, einnig Gissurar-

rímur.-)

bórður Skúiason Thorlacius.

Faðir: Skúli rektor við Frúarskólann í Kaupmanna-
höfn, hálærðasli maður, sonur Þórðar klaust-

urhaldara á Þykkvabæ Brynjólfssonar sýslu-

manns á Hlíðarenda Þórðarsonar Skálholts-

biskups Þorlákssonar Hólabiskups Skúlasonar

bónda í Svarlárdal.

Móðir: Agatha dóttir Hans Christian Riisbright.

Kona: Gythe dönsk frá Amager ættuð.^)

Börn: A. Peter Chr. Skule.'')

B. Börge.')

1) Hann andaðist 7. september.

2) Jón sýslumaður ritaði viðauka við Islands árbók Sveins

Iðgmanns fööur sins (1741—1781) og nær hann yfir árin 1782

—

1792 incl. Er fyllstur 1 Lbs. 9141^ og með hendi Jóns sýslu-

manns, framan við annál Péturs s^slumanns Porsteinssonar.

3) Ættarnafn hennar var Hovitz. Hefur samið rit um veru

sína hér á landi, sem er prentað á dönsku, og allfróðlegt að

mörgu leyti.

4) Skúli Thorlacius son Pórðar sýslumanns var útskrifaður

úr heimaskóla hér á landi af Steingrimi prófasti Jónssyni í

Odda, en tók aðgöngupróf við háskólann 1823, var lengi full-

trúi við hið konunglega skjalasafn i Hðfn og andaðist 25. nóv.

1870. Kona hans var Gythe Kathrine Böggild dóttir J. L. Bög-

gild og Christiane dóttur Skúla rektors Thorlaciusar, svo að

pau hjón voru systkinabörn; þ. b.: Anita, Þórður, Karen, Brynj-

ólfur.

5) Hét fullu nafni Börge Mathias, kvæntist ytra Ane Sö-

rensen og voru börn peirra: Karen, Christian, Gythe, Theodor.
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Þórður er borinn í Kaupmannahöfn,^) lærði þar og

gekk gegnum öll venjuleg lærdómspróf, eins hið síðasta í

rómverskum lögvísindum með allgóðri heppni (haud il-

laudabilis). 1800 var honum veitt Suður-Múlasýsla eptir

Jón sýslumann Sveinsson.^) 31. marz 1813 fékk Þórður

sýslumaður veitingu fyrir Árnesþingi, er Steindór Finns-

son sleppti, en flutti algerlega þangað 1814. 1813, 17.

júní fékk hann kammerassessorsnafnbót. Hélt opt lög-

sagnara í Arnessj'slu. 1818 veitti konungur honum bý-

og héraðsskrifaraembætti i Ringkjöbing á Jótlandi. Flutti

hann þá frá íslandi til sins embættis þar, Hann bjó á

Helgustöðum (er hann kallaði Gothenborg) nálægt Eski-

firði, meðan hann var sx'slumaður í Múlasýslu.

Páll Þórðarson Melsteð

var settur hér 1814, fékk veitingu 17. sept. 1815, sleppti

þessum sj^sluparti og fékk veiting fyrir norðurpartinum

1817, en Arnesþing 1835 (sjá þar).

Marteinn Hansson Tvede,

danskur maður, fyr kopisti (ritari) í kammerinu, fékk sér

veittan suðurpart Múlasýslu með kammerassessorsnafn-

bót 1817, þá Melsteð tók norðurpartinn. Hann hafði

áður tekið reýnslupróf í dönskum lagavísindum. 1833

fékk hann kammerráðsnafnbót. 10. sept. 1836 veitti kong-

ur honum land- og bæjarfógetaembætti á íslandi. Flutti

hann til Reykjavíkur til sins embættis 1837, en fór utan

1838. Stóð þá fyrir hans embætti Stefán sjslumaður

Gunnlaugsson, er var undir eins héraðsdómari í Gull-

bringusj'slu og hélt Kjósarsýslu ásamt (sjá um hann við

GuIIbringusýslu). Fógeti M. H. Tvede samdi við Stefán

sýslumann um embættaskipti, þó svoleiðis, að Stefán

1) Hann var fæddur 3. april 1774, en andaðist í Kaup-

mannahöfn 12. ágúst 1850.

2) Jón Jónsson Vídalin bróðir Geirs biskups var settur fyrir

sýsluna sem lögsagnari Pórðar Thorlaciusar 5. okt. 1812 og þjón-

aði henni að mestu leyti til 1815, er Páll Alelsteö tók við.
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skyldi borga Tvede töluvert miUilag (nokkrir segja 1000

rd.). Konungur staðfesti þann samning 1839.

1840 2. marz, þá sýslumaður Tvede var genginn til

sinnar skrifstofu til ritgerða, varð honum fljótlega ilt.

Landlæknir J. Thorsteinsson leitaðist við eptir mætti að

viðhjálpa honum, en forgefins, þvi Tvede féll aptur í öng-

vit og raknaði ekki við til þessa lífs. í mörgu tjáist

Tvede að hafa verið valinn maður, en ekki var hann

haldinn bústandsmaður, tjáist liann hafa verið í skuldum,

cr hann andaðist, svo þar mundi verða þrotabú.

J. C. Voigt.

1837, þá sý'slumaður Walsöe iiafði fengið áður norð-

urpart Múlasýslu eptir kammerráð Melsteð, veitti kongur

dönskum candidatus juris, sem nefndist Voigt, suðurpart

sýslunnar, og tók hann við embættinu þá út kom 1837,

en fógeti M. H. Tvede tók þá við embættum sínum í

Reykjavík. Árinu áður hafði Voigt fengið kongsveitingar-

bréf, en flutti með konu sína til íslands, sem fyr er sagt,

1837, og tók sér bústað i Berufjarðarkaupstað. Þá Wal-

söe fór utan frá Múlasýslu norðurparti, var Voigt sýslu-

maður og svo settur fyrir norðurpartinn.^)

Þá sýslumaður Havsteen, sem hafði fengið norður-

part Múlasýslu 1845 eptir sýslumann Walsöe (sem fékk

embætti utanlands og sigldi) var settur sumarið 1846 á-

samt öðrum að sjá eptir lagaverkinu i Reykjavík, fékk

hann sýslumann Voigt að þéna í norðurparli Þingeyjar-

sýslu, meðan hann var fráverandi.

Sögn er, að Voigt sýslumaður hafi utan farið 1846

og tekið sér fullmektugan, en fékk kongsveiting 19. júH

1847 fyrir héraðsfógeta og skrifaraembætti í Skodborg og

Vandfuldhéraði í Ringkjöbingsamti, og flutti þangað með
konu og börnum,^) en kandidatus Þorsteinn Jónsson var

þá settur fyrir þann part Suður-Múlasýslu.

1) Þá er Walsöe kom út fór Voigt utan 1839, og tók við

aptur í sept. 1840, en Walsöc þjónaði fNrir hann á meöan.

2) Johan Christopher Voigt var fæddur 12. okt. 1804iTrane-

kjær á Langalandi, varö stúdent frá Hróarskelduskóla 1822, tók
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Þorsteinn Jónsson.

Faðir: Jón Jónsson á Armóti, sem opt var settur fyrir

s\'slumann í ArnessSslu (sjá þar).

Móðir: Halla Magnúsdóttir bónda 1 Skálmholtshrauni.

Þorsteinn var ungur við lærdóm bæði utan og innan-

lands. Utanlands lagði hann sig eptir lögfræði, og þá
Voigt sýslumaður var alfarinn utan, var Þorsteinn settur

fyrir suðurpart Múlasýslu,^) en fékk kóngsveiting fyrir

téðum parti 1848.^)

Sýsiumenn i nyrzta hluta og miðhluta Múlasýslu
(I670— 1778).

Marteinn Rögnvaldsson.

Faðir: Rögnvaldur prestur á Hólmum (dó 1663)^) Ein-

arsson Magnússonar á Reykjum Rjörnssonar.

Móðir: Guðrún yngri Arnadóttir sýslumanns á Eiðum
Magnússonar.

erabættispróf i lögum 29. okt. 1830 meö 1. einkunn í báöura

prófum, varö skrifari i landsyfirréttinum og bæjarréttinum i

Kaupraannahöfn, fékk veitingu íyriv Suöurmúlasýslu 7. okt. 1837,

^n fór alfarinn héöan af landi haustið 1845, var skipaöur bæjar-

fógeti í Lemvig og héraösfógeti i Skodborg og Vandfuldhéruöum
19. júli 1847, fékk kanselliráösnafnbót 1850, varö héraðsfógeti og

skrifari í Hassing og Refshéruðum í Thistedamti 7. jan. 1854,

fékk jústisráðsnafnbót 1859, og varð riddari af dannebrog 17.

sept. 1865, og andaðist í Veslervig 13. sept. 1871, hafði hann þá
nýlega fengið lausn frá embætli. Hann kvæntist á Eskifirði 29.

jan. 1842 og hét kona hans Laura (borin Andersen). Elzta barn

þeirra Johanne Marie f. 21. apr. 1843.

1) Porsteinn tók viö sýslunni sem seltur i júnilok 1846, en

aður hafði Jörgen P. Havsleen sýslumaður í Norður-Múlasýslu

þjónað þar frá því Voigt sigldi haustið 1845.

2) Sjá frekar ura Porstein sýslumann við Pingeyjarsýslu I,

133—134 og við Árnesþing (bls. 370—371 hér á undan). Um sýslu-

menn i Suður-Múlasýslu eptir hann sjá viðauka hér síðar.

3) Séra Rögnvaidur dó 1660, eins og áður er getið. Einar

faöir hans var prestur á Valþjófsstað.
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Kona: Ragnheiður Einarsdóttir Skúlasonar, er átti

Steinunni laundóttur Guðbrands biskups.

Börn: A. Páll sýslumaður (sjá siðar).

B. Guðrún eldri átti séra Ketil Bjarnason/) bl.,

svo Sigurð son Magnúsar lögréttumanns i

Njarðvík (sjá áður).

C. Guðrún yngri átti Björn sýslumann Péturs-

son (sjá siðar).

D. Þuríður var fyrri kona^) Vigfúsar á Hjart-

arstöðum Péturssonar frá Bustarfelli; þ. b.:

1. Pétur lögréttumaður á Hjartarstöðum.

2. Helga.

E. Jarþrúður átti séra Eirík Sölvason í Þing-

múla,^) þ. b.:

1. Sölvi.O

2. Vigfús.^)

3. Steinunn.

4. Halldór.*^)

.5. Kristín.^)

1) Á aÖ vera Ketil stúdent Björnsson (sjá áður). Hún var

ekki tvígipt.

2) S. k. Vigfúsar var ValgerÖur Pétursdóttir, eflaust dóttir

Péturs Asmundssonar lögréttumanns og Porbjargar Vigfúsdótt-

ur frá Hofi (sjá áður).

3) Faöir hans var Sölvi á Skjöldólfsstööum Gunnlaugsson

prests í Möðrudal Sölvasonar prests s. st. Gottskálkssonar á

Rej'kjum í Skagafirði Magnússonar, bróðir Jóns á Skjöldólfs-

stööum, er ritað hefur ættatölubók og mikil ætt er frá komin
(Skjöldólfsstaðaætt).

4) Sölvi átti Gróu Porkelsdóttur, þeirra son Jón faöir Ingi-

bjargar, er átti Árna Jónsson á Porvaldsstöðum i Skriðdal, og

var þeirra dóttir Sigríður, er fyr átti Jón beyki Magnússon
prests á Kvennabrekku Eínarssonar, en síðar Hendrik Xielsen

Melbye beyki i Reykjavik (sbr. H, 387 og líl, 536).

5) Réttara: Sigfús, bjó á Urriðavatni, hafði lært í skóla.

6) Halldór preníari á Hólum átti Guðrúnu Eiríksdóttur,

systur Jakobs við Búðir. Sjá um börn þeirra III, 137—138.

7) Kristín var s. k. séra Jóns Gissurarsonar á Hálsi i Ham-
arsfirði (f 1757); þ. b. Póra.
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6. Vilborg.^)

F. Einar átti Guðríði^) Þórarinsdóttur prests

á Hrafnagili Jónssonar; þ. b.:

1. Þorbjörg átti séra Eirík Guðmundsson á

Eiðum, þeirra son:

a. Einar.

Svo átti hún launbarn. Seinast átti

hún Ingimund snilikara Þorsteinsson.

2. Halldóra dó ógipt.

G. Steinunn átti séra Runólf Ketilsson; börn:

1. Jón átti Guðrúnu Jónsdóttur.

2. Ragnhildur átti Jón Brynjólfsson.^)

3. Steinunn átti fyr séra Ketil Bjarnason og

börn, síðar séra Þorvarð Guðmundsson
á Klyppstað og börn.

4. Guðrún átti Þorstein Bjarnason, þ. d.:

a. Kristrún.

5. Katrín.

H. Guðrún þriðja (með því nafni) átti Finn

son Böðvars prests Sturlusonar á Valþjófs-

stað; barn:

1. Hólmfriður átti Guðmund Styrbjörns-

son; þ. b.:

a. Finnur á Skeggjastöðum á Jökuldal

átti Jarþrúðí Hallsdóttur frá Njarð-

vík.O

1) Vilborg átti Hall Einarsson í Njarövik, og er barna peirra

áður getið.

Son séra Eiriks var ennfremur:

7. Guðmundur faðir Hávarðs í Njarövik.

2) Réttara: Guðný.

3) Jón var son Brynjólfs prests Olafssonar á Hálsi i Ham-
arsfirði.

4) Barna þeirra er áður getið. Enn er og talin dóttir Mar-
teins sýslumanns Guðrún fjórða, ef til vill sú, er trúlofuð hefur

verið Höskuldi lögsagnara Halldórssyni (sjá áður), hvort sem
það er hún, sem átt hefur Sigurð Magnússon frá Njarðvík Ein-

arssonar (sjá áður) eða önnur nafna hennar. Séra Arni prófastur

Porsteinsson í Kirkjubæ telur Guðrúnar dætur Marteins í pess-
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Marleinn lærði hér/) fór svo utan lil Kaupmanna-
hafnar og var þar við lærdómsiðkanir 3 ár; þar var

hann og þá Karl Ciústaf Svíakonungur ásótti með sínu

herliði Kaupmannahöfn. Sýndi þá Marteinn ásamt öðr-

um stúdentum og borgarlýð karlmannlega vörn, því hann

var mikilmenni að kröptum. Hann kom síðan út og

gerðist umboðsmaður Tungujarða og tók sér áðursagt

kvonfang.

1670 þá Þorsteinn Þorleifsson sýslumaður hafði á-

skiHð sér af Múlas}'slu 4 nyrztu þingstaðina: Skeggja-

staði, Asbrandsstaði, Brú og As fjTÍr 20 rd. árlegt afgjald,

tók hann Martein þar fyrir sinn umboðsmann. 1673 var

Marteinn á alþingi (fyrir hönd Þorsteins Þorleifssonar)

við eiðatöku Jóns Þorlákssonar af Margrétu. En þá Þor-

steinn hafði fengið Hegranesþing 1677, meina eg hann

haíi sleppt téðum sýsluparti til Marteins um 1678.

1683 fór Marteinn utan ásamt öðrum upp á taxtann

og meina eg hann fengi þá staðfesting konungs fyrir

s}'slupartinum. Marteinn kom út aptur 1684.

1685 þá Bessi sýslumaður Guðmundsson lók Skriðu-

klaustur, er Jón sj'slumaður sleppti því og hálfum út-

jörðum, tók Marteinn sýslumaður téð klaustur. Nálægt

1686 tók hann Pál son sinn sér til aðstoðar. 1688 fékk

Páll vonarbréf fyrir sýslupartinum, og nálægt þeim tíma

mun Marteinn hafa yfirlátið honum hann. Marteinn bjó

fyrst á Helgustöðum í Reyðarfirði, svo á Eiðum, síðast á

Hallfríðarstöðum í Kirkjubæjarsókn. Ritin greina á, nær

Marteinn deyði. Sum segja hann hafa dáið 1688 á 57.

aldursári, önnur, að hann haíi látizt 1691 og það mun
sannara. Marteinn tjáist að hafa verið allvel lærður,

stöðuglyndur, mikilmenni að kröptum og vel við efni.

ari röð: Guðrún fyrsta, kona Sigurðar i Njarðvik, Guörún önnur,

kona Ketils á Kiðum, Guðrún þriðja, kona Finns Böövarssonar

og Guörún fjórða, kona Björns syslumanns.

1) Marteinn var útskrifaöur úr Skálholtsskóla 1657 og skrif-

aður i stúdentatölu við háskólann 16. nóv. s. á. Martcinn sýslu-

maður bjó fyrst á Hclgustöðum i RcyðaríirÖi, en keypti siðan
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Páll Marteinsson.

Faðir: Maiteinn syslumaður nj'nefndur.

Móðir: Ragnheiður Einarsdóttir nýnefnd.

Kona: Kristín Eiríksdóltir prests í Kirkjubæ 41 ár,

(Ý 1690), Olafssonar. Kona séra Eiriks var

Ólöf Jónsdóttir frá Hafrafelistungu Einarsson-

ar Nikulássönar Þorsteinssonar Finnbogasonar

lögnianns.

Börn: A. Séra Halldór á Breiðabólsstað í Fljótshlíð

1728— 1749, átti Sigríði dóttur ísleifs sýslu-

manns Einarssonar (sjá Skaptárþing).

B. Eiríkur.

C. Gísli.^) Hans son:

1. Gísli.

Páll var skólagenginn og föður sínum til aðstoðar

við sýslumannsverk, en fékk vonarbréf fyrir 4 Múlasx'slu-

þingstöðum eftir sinn aldraða föður, Martein Rögnvalds-

son, bréfið ds. 24. marz 1689,-), en 1695 sleppti Páll

sýslupartinum við Björn sýslumann Pétursson. Páll bjó

á Eiðum og var haldinn mætur maður, en enginn sér-

legur skörungur né deildarmaður.^)

Björn Pétursson.

Faðir: Pétur Bjarnason sýslumanns á Bustarfelli Odds-

sonar (sjá hér áður).

Móðir: Steinunn Vigfúsdótlir.^)

Eiöa og ílutti þangað. Andaðist þar 1692, 56 ára gamall (f. c.

1636). Paö er ekki rélt, að hann hafi andazt 1688 eöa 1691.

1) Pessir bræður (Eiríkur og Gísli) hafa dáið ungir, séu

þeir annars taldir rcttilega synir Páls, sem er hæpiö.

2) Réttara: 24. marz 1688 (M. Ketilss. III, 279).

3) Páll mun hafa andazt á árunum 1702—1703, þvi að 1704

flutti Ketill stúdent Björnsson mágur hans að Eiðum og ól hann
upp Halldór son Páls, og kostaði hann til raennta.

4) Foreldrar Björns sýslumanns vora Pétur yngri Bjarna-

son og Elizabet Jochumsdóttir, eins og áður er getið.
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Kona: Guðrún yngri Marteinsdóttir sýslumanns (sjá

hér á undan),

Börn: A. Marteinn á Bustarfelli, bartskeri, devði 1777.

Hjá honum brann tvisvar bærinn. Hann
átti fyr Margréti Egilsdóttur prests á Stafa-

felH Guðmundssonar; börn:

1. Egill gullsmiður, giftur utanlands. Hans
dóttir:

a. Sesselja átti Monrad kanselHráð.

2. Rannveig átli fyr Hannes Scheving son

Hans Schevings klausturhaldara á Möðru-

völlum. Hannes hélt og um tíma hálft

Munkaþverárklaustur; börn:

a. Marteinn regimentskvartermeistari, dó
bl.^

m. Rannveigar Jón Jóns-
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8. Elisabet.^) Af mörgum þeirra afiívæmi.

Seinni kona Marteins Margrét Ketils-

dóttir prests Eiríkssonar.

B. Þórunn, dó 1748,^) átti Benedikt lögmann

Porsteinsson (sjá Þingej^jarþing).

C. Pétur, dó 1740, átti Helgu Þorvaldsdótt-

ur,3) bl.

D. Jón á Eyrarlandi átti Heigu Magnúsdóttur

Björnssonar sýslumanns Pálssonar s^'slu-

manns Guðbrandssonar biskups. Helga var

kvenskörungur og meiri talin í sinni röð en

bóndi hennar. Þau giptust 1731; þ. b.:

1. Vigfús sj'slumaður (sjá Þingeyjarþing).

2. Björn apótekari, átti ekki börn.

3. Séra Magnús í Saurbæ og Miklagarði,

átti fyr Margréti Stefánsdóttur frá HösIý-

uldsstöðum, bl. Svo Þórunni dóttur sira

Björns Magnússonar; börn:

a. Elín átti síra Sigurð Jónsson kapel-

lán í Saurbæ. Svo átti séra Magnús

Guðnýju Guðnadóttir, bl.

4. Brynjólfur gartner í Kaupenhöfn, bl.

5. Elizabet átti séra Jón Jónsson í Glæsi-

bæ; börn:

a. Jón.

b. Þorsteinn.

c. Halldór.

6. Guðrún átti séra Jón Sigurðsson í Asi

og Garði; börn:

a. Séra Signrður átti Elínu (sjá fyr).

b. Þórdís átti séra Jónas i Nesi.

c. Sigríður fyrri kona sama síra Jón-

asar (sjá Vaðlaþing).

1) Elizabet giptist ekki, dó úr undarlegum veikleika.

2) Hún dó 28. jan. 1748 (sbr. I, 122).

3) FaÖir Helgu var Porvaldur prestur á Hofi í Vopnafirði

Stefánsson prófasts í Vallanesi Ólafssonar.
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7. Ragnheiðui'.

8. Sigríður, barnlausar.^)

Uagnheiður álti Björn í BöðvarsdaP) son

séra Olafs Asmundssonar i Kiriíjubæ; þ. b.:

1. Ingibjörg álli Þórð Arnason á Arnheiðar-

stöðum.^)

2. Guðrún.O

Gróa tvígift, átti börn,^) liennar seinni mað-
ur Högni Eirílisson frá Búlandi (sjá Slcapt-

árþing).

(iuðrún átti séra Einar á Skinnastöðum Jóns-

son prests Einarssonar prests Nikulásson-

ar, þ. b.:

1. Ragnheiður.'^)

1) Sjá nánar um börn Jóns Bjórnssonar á Ej'rarlandi og
Helgu I. B. bls. 242—244.

2) Ragnheiöur var f. k. Björns.

3) Dætur Þórðar og Ingibjargar voru:

a. Ingibjörg s. k. séra Jóns Hallgrimssonar í Pingmúla; þ. b.:

aa. Arni dó ungur.

bb. Ingveldur átti séra Sigfús Finnsson í Hofteigi og börn,

sem áður er gelið.

cc. Pórður á Sleöbrjótsseli átti Sigriði Sigfúsdóttur prests í

Asi Guðmundssonar ekkju Jóns Bjarnasonar í Sleðbrjóts-

seli og börn.

dd. Snjálaug átti Porstein á Hreimsstöðum son Skiða-Gunn-

ars á Ærlæk Porsteinssonar prests á Skinnastöðum

Jónssonar.

b. Kristín s. k. séra Vigfúsar Björnssonar 1 Garði; p. b.:

aa. Benedikt prófastur á Hólum (I, 119).

S. m. Kristinar séra Björn Halldórsson í Garði, bl.

4) Guðrún varö úti á Reykjaheiði 1748 ásamt móðursystur

sinni og alnöfnu Guðrúnu Björnsdóttur.

5) Gróa var að eins eingipt, en hún var trúlofuð séra Einari

Bjarnasyni aðstoðarpresti á Hofi í Vopnafirði, en hann dó á

Bustarfelb, áður en pau giptust. Börn hennar og Högna voru:

a. Einar átti Ragnheiöi Helgadóttur.

b. Vilborg átti séra Bcnedikt Árnason í Hjarðarhohi, og var

son peirra Stefán prestur í Hjarðarholti.

G) Ragnheiður átti Arna á Bustarfelli Sigurðsson frá Hauks-

stööum Sveinssonar; þ. b.:



2. Björn.i)

3. Jón2)

4. Guðrún.^)

5. Gróa/)

H. Guðrún önnur varð úti á Reykjaheiði 1748.^)

a. Friðrik á Fossi i VopnafirÖi átti fyr Katrínu Jónsdóttur;

p b. : Metúsalem, Jóhannes i Tunguseli, Katrin og Arni.

S. k. Friðriks Ingibjörg Jónsdóttir írá Rjúpnafelli; p. b.

Jón og Sigurveig.

b. Metúsalem á Bustarfelii átti fyrst Pórunni yngri Jónsdótlur

prests á Hálsi Porgrimssonar. bl., svo Ölveigu Sigfúsdóttur;

p. d. Salína átti Einar Einarsson á Bustarfelli. Síðasta

kona Metúsalems Pórunn Guttormsdóttir (III, 479).

c. Aðalbjörg átti Jóii Jónsson í Möðrudal, pau bræðrabörn;

peirra börn:

aa. Árni á Aðalbóli átti fyr Guörúnu Eiríksdóttur, svo Her-

manniu Jónsdóttur.

bb. Jón á Eiriksstöðum.

cc. Sigurður í Möðrudal.

dd. Metúsalem sterki.

1) Björn á Egilsstöðum í Vopnafirði, komst i sauðapjófn-

aðarmál með vinnuraanni sinum Birni Kark, átti Sigríði Jóns-

dóttur rika i Asi í Kelduhverfi Jónssonar. Siöar átti Björn 1

eða 2 launbörn með Björgu Porbjörnsdóttur og bjó i Fjarðarseli.

2) Jón á Ferjubakka átti Kristinu Jónsdóttur frá Asi, systur

Sigriðar; p. b.:

a. Einar á Rjúpnafelli átti Sigriði Jónsdóttur frá Vakursstöð-

um Sigurðssonar.

b. Runólfur dó bl.

c. Sigfús.

3) Guðrún átti Guttorm GuÖmundsson prests i Hofteigi Ingi-

mundssonar (sjá áður).

4) Gróa giptist ekki, dó á Bustarfelli hjá Ragnheiði systur

sinni.

Enn voru dætur séra Einars og Guðrúnar:
6. Elín, dó ógipt, bl., i Nesi við Seltjörn.

7. Elizabet átti GuÖmund á Gnýstöðura i Vopna-

firði son Jóns rika i Asi; p. b.: Herborg,

María, dóu báðar bl.

5) Pað var Guðrún eldri, er úti varð, en Guðrún yngri átti

séra Einar á Skinnastöðum.
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I. Elizabet^) átti Björn Jónsson.

K. Guðrún átli Pétur Jónsson á Skjöldólfsstöð-

um Gunnlaugssonar^); þ. b.:

1) Elizabet þessi raun hafa d^ið bl. og óvist, að hún liafi

gipzt.

2) Petta er dálitið vafasamt, þvi að austfirzkir ættfræðingar

telja, að Pétur hafi eiiki átt dóttur Björns sýslumanns, heldur

systur hans Ólöfu I^ctursdóttur, svo að ættin er reyndar sú sama.

Voru börn Péturs og hennar:

1. Pétur í Bót átti Ingibjörgu Sigurðardóttur Sveinssonar, systur

Arna á Bustarfelli (sjá hér áður) og Jóns föðurföður Sigurðar

1 Möðrudal; þ. b.:

a. Pétur á Hákonarstöðuni átti Hallfriði Eggertsdóttur

(Galdra-Eggerts) Einarssonar Eggertssonar prests á Sval-

barði Jónssonar; þ. b.: Jónatan á Eiðum, Jón á Aðalbóli,

Pétur á Hákonarstöðum, Benjamin á Fossvöllura, Hall-

grimur í Freraraseli, Porgrimur á Hámundarstöðum, Sig-

fús, Krislin, Ólöf, Guðrún og Anna.

b. Elizabet átti Jón Pálsson gullsmið á Sléttu i Reyðarfiröi,

bróður Sveins læknis í Vik; þ. b.: Pétur prestur á Eiðum

(t 5. mai 1839) og Guðrún f. k. Guðmundar Sigmunds-

sonar silfursmiðs i Geitdal.

c. Porbjörg átti Guðmund Magnússon á Bessastoðum i

Fljótsdal; p. b.: Pórður i Brúnahvarami, Pétur á Rang-

árlóni, Jón silfursmiður i Dölum í Fáskrúðsfirði móður-
faðir Jóns Olafssonar f^rv. ritstjóra og alþm., Eiríkur

faðir Pórðar á Vattarnesi, Sveinn á Hafrafelli faðir Bjarna

s. st., Magnús faðir Guðmundar í Fannardal, Olafur, Por-

valdur, Elizabet, Ingibjörg og Ásdís.

d. Margrét átti Einar Kristjánsson koparsmið á Setbergi i

Fellura; p. b.: Kristján, Pétur, Sigfús faöir Péturs á Litla-

bakka, Guðrún móðir Hildibrands Hildibrandssonar i

Skógargerði, Ingibjörg átti Sigfús Eiriksson á Stórabakka.

Sigriður átti Vilhjálra Jónsson i Hvarami á Völlum og

Guðfinna, er fyr átti Jón Oddsson i Meðalnesi. en siðar

Bjarna Bjarnason i KoIIsstaðagerði.

e. Olöf átti Bjarna i Belgsholti i Melasveit Pétursson Kol-

beinssonar; p. b.: Páll, Sigriður og Pétur á Háreksstöð-

ura, en synir hans voru Páll á Háreksstöðum og Vigfús

á Háreksstöðum faðir Pálinu móður Karls Einarssonar

sýslumanns i Vestmannej'jum (sjá bls. 567).

2. Sveinn stúdent, Hölaráðsmaður (7 1779) átti Kristínu Póröar-

dóltur lögréttumanns í Kolviðarnesi Björnssonar; p. b.:

a. Pétur ríki á Bjarnaslöðum i Kolbeinsdal, (var ekki stúdent
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1. Sveinn dimissus, Hólastólsráðsmaður, átti

1755 Kristinu Pórðardóttur, þ. b.:

a. Ólöf átti Bjarna Pétursson og börn.

b. Pétur dimissus á Bjarnastöðum í

Hjaltadal. Hans son:

aa. Sveinn.

c. Guðrún.

Björn bjó á föðurleifð sinni Bustarfelli, og var höfð-

ingi mikill. Páll sýslumaður afstóð við hann sj'slupart-

inn 1695^) og fékk Björn veitingu fyrir þeim parti. Mælt

er, að skip hafi laskazt í sýslu hans, haíi hann hagnýtt

sér það sem annað vogrek. Eitt sinn hafi hann og tekið

hollenzka duggu með áhöfn, byggt þar af bæ sinn og

látið skipsfólkið starfa þar að. Hafi timburmaðurinn

fyrirsagt, að sá bær mundi brenna, hvað seinna rættist,

þá Marteinn bjó þar. 1714 tók Björn fyrir sinn lögsagn-

ara Þorstein Sigurðsson. Þó mun það ekki hafa verið

nema í einstöku málum, sem Þorsteinn hefur þénað Birni,

því að hann var þá lögsagnari Bessa. 1721 afstóð Björn

við Þorstein sýsluna, og deyði sjálfur 1726 eða nálægt

þeim tíma.^) Björn var hið mesta afarmenni að karl-

eins og Bogi telur) átti Prúöi Loptsdóttur, bróöurdóttiir

Lýös sýslumanns Guöraundssonar. Son hans var Sveinn

i Fróöhúsum. Var Pétur einbirni Sveins stúdents, og er

því skakkt hér hjá Boga, að systur hans hafi veriö Ólöf

og GuÖrún. Ólöf sú, er átti Bjarna Pétursson, var einmitt

bróöurdóttir Sveins (sjá hér á undan) en ekki dóttir hans.

3. Ólöf átti Pétur á Brú á Jökuldal og Hvanná Guðmundsson
prests i Hofteigi Ingimundssonar, og er barna þeirra áður
getið (bls. 756).

1) Björn fékk veitingu Múllers amtmanns fyrir honum 8.

júlí 1695.

59) Björn sýslumaður dó 2. febr. 1744 (sbr. minningarspjald

yfir hann í Þjóðmenjasafninu, og er þá talinn á 85. ári, en rétt-

ara mun á 83.); er þvi rangt hjá Espólín (Árb. IX, 86) að telja

dánarár hans 1726. Mun hann fæddur um 1661 (sbr. manntalið
frá 1703). Æfisaga hans er til í einu handriti í safni i Edinborg
())Advocates Library«), en hvergi annarstaðar, svo að mér sé

kunnugt.

50
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mennsku, hafði þar eptir skaplyndi og vöxt, var bjarg-

vættur haldinn sakamanna, hafði á sér mesta höfðingja-

snið, var héraðsríkur og vel við efni. Við útför hans var

silfurdalur látinn fylgja máltíð til handa hverjum boðs-

manni við hvern rétt.

Þorsteinn Sigurðsson.

Faðir: Sigurður bóndi á Jörfa Þorgilsson Bergþórs-

sonar Bjarnasonar Sveinssonar í Gröf Bjarna-

sonar.

Móðir: Herdís Þorvarðsdóttir á Brennistöðum Runólfs-

sonar Sigurðssonar í Einarsnesi Jónssonar s. st.

Magnússonar.

Kona: Björg, dó 1759 á 75. aldursári, Pálsdóttir prests,

er vígðist 1681, dó 1736, 80 ára. Faðir hans,

Sveinn prestur á Barði, var og prestur yfir 50

ár. Hann var son Jóns á Siglunesi Guðmunds-
sonar. Þorsteinn og Björg giptust 1712.

Börn: A. Sigurður, fæddur 1714 á Skriðuklaustri, gull-

smiður i Kaupmannahöfn, átti Maríu (dó

1770) dóttur Lárusar Ottesen íslands kaup-

manns, varð captain og oldermand gull-

smiða; börn:

1. Pétur dr. medicinæ á Kongsbergi, tvi-

giptur, fæddur 1752.

2. Lárus skrifari í rentukammerinu, fædd-

ur 1754.

3. Elizabet átti séra Egil Þórhallason í Bog-

ense á Fjóni.

4. Berthe Katrine (dó 1763) átti Kristófer

líalk gullsmið og Jautenant.

5. Þorsteinn gullsmiður i Kaupmannahöfii,

fæddur 1748.

B. Pétur sýslumaður, fæddur 1720 á Víðivöll-

um (sjá síðar).

C. Margrét fyrsta kona séra Hjörleifs Þórðar-

sonar;^) þ. b.:

1) Petta er rangt. Margrét dóttir Porstcins sýslumanns var
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1. Herdís átli séra Jón yngra Bergsson; þ. b.:

a. Séra Bergur.

b. Þóra.

c. Guðrún.

2. Sigriður álti Guðbrand Árnason frá

Sauðanesi.

3. Guttormur sj'slumaður.

D. Jón dimissus, dó 1731, bl.

Þorsteinn fæddist á Jörfa í Hauiíadal 1678, ólst upp
hjá foreldrum sínum, var námgjarn, en ekki til mennta
settur, þótt foreldrar hans væru efnagóðir; tók hann um
tvítugsaldur af sjálfsdáðum að leggja sig eptir dönsku,

þýzku og þá gildandi iögum íslands, gerði sér og eplir

mætti kunnuga þá verandi landshöfðingja, var og vel að

sér í ritgerð og reikningi, var lögsagnari Páls lögmanns
Vídah'ns í Dalasýslu. Eptir tvítugt hafðist hann við í

Norðlendingafjórðungi, og hélt um hrið Hörgárdalsumboð

af biskupi, Birni Þorleifssyni. Þar eptir fékk hann fyrir-

heit, hjá Jóni biskupi Vídah'n, á Halibjarnareyrarhospítali.

En þar land-commissarii Árni Magnússon og Páll Vída-

h'n urðu að vera í miklum ferðalögum og ritgerðum,

þurftu þeir duglega menn sér til aðstoðar. Vísaði þá Jón

sýslumaður PáH VídaHn á Þorstein sem duglegan og

honum ekki ókendan mann, er þá var vestra, og samdist

svo með þeim, að Þorsteinn fór til Páls lögmanns hon-

um til styrktar 1708 og var hjá honum næstu 4 ár. Þá
hann uppskrifaði Múlasýslujarðirnar 1712 komst hann í

samning við Bessa sýslumann Guðmundsson, að gerast

hans lögsagnari. Skyldi Porsteinn hafa hálfa inntekt af

þeim 11 þingstöðum sýslunnar, sem Bessi hafði, einnig

af hálíum Skriðuklaustursjörðum helming og þar að auki

Skriðuklausturs-heimagarð og allt sakafall. Var þetta

samþykkt af stiptamtmanns fullmektugum Oddi lögmanni

Sigurðssyni og Beyer. Gáfu þeir þá og Þorsteini festu-

ekki fyrsta kona séra Hjörleifs, heldur Margrét, systir Porsteins

sýslumanns, og var þeirra dóltir Herdis, en hin, sem hér eru

talin voru börn hans og Bergijótar Jónsdóttur prests Guttorms-

sonar (sjá hér síðar).

50*



780

bréf upp á hinn helmihg klaustursins, þá félli, er Jón

gamU Þorláksson þá hélt til síns dauða, er á þessu ári

tilféll (1712). 1712 gipti Þorsteinn sig, fór utan 1715 og

var kallaður VíðdæHngur, af því að hann hafði verið í

Víðidal, flutti að Skriðuklaustri 1713, hvar hann bjó til

1718, þá sýslumaður Bessi fyrir tilhlutun þess kongl.

rentukammers, uppgaf heimagarðinn og honum fylgjandi

helming klausturjarðanna til Jens Péturssonar Wiums,

sem þá og hafði fengið konglegt expectansbréf fyrir

sýsluparti Bessa, hvar Þorsteinn þó hafði lögsögn til 1719.

Héh Þorsteinn þá ei eptir utan hálfum klausturjörðunum,

sem Jón sýslumaður Þorláksson hafði áður haldið. Þor-

steinn flutti sig þá að Víðivöllum, en Wium á Skriðu-

klaustur. Jens Wium, njorðinn undirkaupmaður á Reyð-

aríirði, sá sig ei færan með sitt embætti, gerði því þá

skilmála við Þorstein, að leggja saman léni þeirra, og

skyldi hvor þeirra hafa helming af því, sem afgangs væri

afgjaldinu. Sömdu þeir þetta 12. apríl 1719 og hélzt það

næstu 19 ár, eða til 1738, þá þeir upphófu þennan gern-

ing. Og 1721, þá kongur veitti Þorsteini nyrzta part

sýslunnar eptir Björn sýslumann, lagði Þorsteinn það til

helminga við Wium, eins Wium miðaukann, þá Bessi

deyði, svo allt var í einingu þeirra á millum.

1736 var Kirkjubæjarklaustur með öllu inventario til

kaups uppboðið og tiislegið sýslumanni Þorsteini Sigurðs-

syni upp á kammersins approbation fyrir 1000 rd. specie.

Boðið var ekki samþykt.

1746 tók Þorsteinn með kongsleyfi Pétur son sinn til

aðstoðar, og sleppti við hann sýslunni 1751.

1759, 28. ágúst deyði Bjðrg kona Þorsteins sýslu-

manns á 75. aldursári, hjónabands 47., grafin fyrir fram-

an kórdyr í Valþjófsstaðarkirkju.

Á Ytri-Víðivöllum 1 Fljótsdal bjó Þorsteinn 42 ár eða

til 1760, eptir það hann sleppti Skriðuklaustri, en þá

(1760) flutti hann ekkjumaður til sonar síns, Péturs að

Ketilsstöðum á Völlum, og lifði þar eftir tæp 5 ár. Dó
13. marz 1765, 87 ára, grafinn í Valþjófsstaðarkirkju.^)

1) Æfisaga Þorsteins sýslumanns er prentuö i Khöfn 1795.
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Auðmaður mikill varð Þorsteinn sýslumaður, því

skömmu fyrir sitt andlát (d: 10 árum) skipti hann fé sínu

millum sona sinna; komu þá í hluta hvers bróður um
2600 spesíudalir, sem þá samsvöruðu 5 hndr. hndr. og

50 hndr., hvar af má sjá, hvílíkur fjárgæzlumaður hann
var og vel séður 1 öllum fjársökum, þar hann var Htt við

efni, þá hann austur fór. Hann var vel meðalmaður á

bæð, og þar eptir í þreknara lagi, með fyrirmannlegri

mönnum, náttúruhagsýnn á flest, bezti búhöldur og hús-

aði mætavel bújörð sína, hafði mikið skj^nbragð á læknis-

dómum. Var yfirleitt álitinn mikilmenni.

Pétur Þorsteinsson.

Faðir: Porsteinn sýslumaður nj-nefndur.

Móðir: Björg Pálsdóttir nýnefnd.

Fyrri kona: Þórunn Guðmundsdóttir prests á Kolfreyju-

stað Pálsssonar prófasts s. st. Amundasonar.

Börn: A. Guðmundur sj'slumaður, sjá hér á eptir.

B. Björg, fædd 1749, giptist fyr Guttormi sj'slu-

manni 17(37, varð ekkja 1771. Sjá um börn

þeirra síðar.

Seinni maður Bjargar 1783 Árni prófast-

ur Þorsteinsson; þ. b.:

1. Stefán kapellán til Valþjófsstaðar, gipt-

ur Sigríði Vigfúsdóttur prests Ormsson-

ar, þ. b.

:

a. Vigfús við skólalærdóm.^)

b. Arnabjörn.-)

c. Páll.3)

1) Hann hætti viö nára, átli Sigriði Guðmundsdóttur sýslu-

manns Péturssonar, er áður hafði átt séra Sigfús Arnason, föður-

bróður Vigfúsar. Launsjnir Vigfúsar: Ólafur á Klúku og Frið-

rik á Hóli.

2) Arnbjörn eða Arnibjörn i Hamragerði átti Soffiu Hall-

grimsdóttur Illhugasonar og Ingibjargar Skiða-Gunnarsdóttur;

p. b. : Stefán og Sigriður átti Pórarinn Hallgrímsson á Ketils-

stöðum.

3) Páll dó bl., var að læra gullsmiði í Kaupmannahófn,



782

d. Þórunn.^)

e. Björg.2)

f. Elizabet.^)

2. Sigfús prestur til Dvergasteins, giptur

Sigríði Guðmundsdótlur sýslumanns Pét-

urssonar, bl. Áður en Sigfús giptist, átli

hann við Sigríði Einarsdóttur, núverandi

konu séra Benedikts Þórarinssonar á

Desjarmýri, son, Halldór við lærdóm.

Séra Sigfús hafði stakar gáfur, var snot-

urt skáld, frígeðja, drukknaði í Lagar-

fljóti.

3. Sigurður ógiptur, dó 1834.

4. Þórdís ógipt.

5. Sigríður giptist Þorsteini presti Jóns-

syni.*)

C. Hólmfríður, fædd 1755, dó 1834, gipt 1776

1) Þórunn átti fyr séra Benedikt Þórarinsson 1 Eydölum;

þ. b.: Páll á Gilsá, Halldór á Skriöuklaustri og Stefán, en siðar

Þorgrím Jónsson á Gilsá.

2) Björg var f. k. séra Vigfúsar Guttormssonar i Ási í Fell-

um; p. b.: Páll stúdent á Hallormsstað og Guttormur prestur

á Stöð.

3) Elizabet, réttara Elsa, dó bl.

Enn voru börn séra Stefáns og Sigríöar Vigfúsdóttur:

g. Sigfús á Skriðuklaustri átti Jóhönnu dóttur

Jörgen Kjerulfs læknis og Arnbjargar

Bjarnadóttur og voru börn peirra: Stefán

prestur á Hofi í Alptafirdi, er fór tilAme-

riku (Ý 16. des. 1906), Jörgen, l^áll, Arn-

bjðrg, Sigriður, Eiríkur, Bjðrg.

h. Ólafur í Geitagerði átti Porgerði Bergvins-

dóttur prests á Skeggjastöðum Þorbergs-

sonar; p. b.: Stefán, Björg.

i. Bergljót álti Hallgrim Hallgrímsson 111-

hugasonar, bróður Soífíu, er Arnbjðrn

bróöir Bergljótar átti.

k. PáHna dó ógipt, bl.

4) Séra Þorsteinn var aöstoöarprcstur á Klyppstaö (f 2.

febr. 1827).
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Oddi Stefánssyni nolario við yfirréttinn og

klausturhaldara á Þingeyrum; þ. b.:

1. Pélur Mjrasjslumaður, giptur Þórunni

dóttur Stefáns Schevings umboðsmanns
á Ingjaldshóli; þ. b.:

a. Helga.

b. Sigriður.

c. Stefán.i)

2. Lárus álti Sigríði Helgadóttur Bergmanns.

Þ. b.:

a. Oddur Pétur.^)

b. Þorkell Valdimar.

Lárus féll í veikleika.

3. Sigríður seinni kona Björns Stephensens

justissekretera; þ. b.:

a. Oddgeir stud. juris.^)

4. Þórunn dó ógipt, bl. 1834.

D. Sigurður, fæddur 1759, íór utan með föður

sinnm 1768, var í Roeskildeskóla 1774, það-

an dimissus 1779 til háskólans, fékk laud

til juridisk attestas, var veitt Gullbringu- og

KjósarsS'sla 1789, sleppti þeim í náð 1803,

dó 1827, bl.'')

Kona sidari: Sigríður Olafsdóttir prests í Kirkjubæ Brj'nj-

ólfssonar, bl.

Pétur er fæddur að Ytri-Víðivöllum í Fljótsdal 20.

desember 1720, nam í heimahúsum sinn barnalærdóm,

þar eptir var honum komið til læringar hjá Hjörleifi próf-

asti Þórðarsyni á Hallormsstað, því næst hjá Þórði Þor-

1) Sjá um börn þessi III, 369—370.

2) Sjá I, 601. Par er kona O. P. Ottesen dbrm. á Ytrahólmi
rangnefnd P.ósa Jónasdóttir. Hún hct Guðný Jónsdóttir. Kona
Lárusar Ottesens og móöir Péturs dbrm. var Sigríður Porkels-

dóttir Bergmanns (ekki Helgadóttir).

3) Sbr. I, 6UL Synir Oddgeirs Stephensens skrifstofustjóra

voru Björn stórkaupmaður í Kaupraannahöfn og Oddgeir leik-

stjóri (t 1913).

4) Sbr. bls. 174—175 hér aö framan.
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kelssyni Wídalín, þar eptir hjá Sigurði presti Sveinssyni

1 Eydölum. Pá var hann settur í Skálholtsskóla, hvað-

an hann eptir 3 vetra dvöl var dimitteraður 1742, þá 22

ára, af skólameistara, seinna Hólabiskupi, Gisla Magnús-

syni. Sumarið 1741 dvaldi Pétur hjá Magnúsi lögmanni

Gíslasyni. 1742 um haustið fór Pétur utan, fékk klaust-

ur og Regens (Garð).^) 1744 öðlaðist hann í lögum char-

acterem laudabilem, fór sama ár til íslands, og settist

að hjá foreldrum sínum. 1745 terðaðist hann til lög-

þingis og leysti af hendi lögskil föður sins vegna, en fór

utan sama haust. 1746 setti rentukammerið Pétur til að-

stoðar föður sínum. Kom hann út og giptist um haustið

(1746) Þórunni dóttur séra Guðmundar á Kolfreyjustað,

á Mikaelsmessu í síns föður húsum. 1747 reistu þau bú

á ytra parti jarðarinnar Ketilsstöðum á Völlum. A fremra

parti téðrar jarðar bjó þá Jórunn Pétursdóttir, ekkja Bessa

sýslumanns. Hjá henni var baccalaureus Egill Staffeldt,

sem hún hafði átt með sínum fyrra manni séra Guð-

mundi Ormssyni á Stafafelli í Lóni. Staffeldt var vel

gáfaður og vel vitur, gerði sig fráskilinn öðrum í helgi-

höldum, af biskupi áminntur reiddist hann og snerist að

Pétri sj'slumanni með illyrðum, sem hann ei vildi aptur

taka 1748; var því til bóta dæmdur. Móðir hans brá þá

búi og fór til Péturs sýslumanns með þennan son sinn,

gaf með þeim sinn part Ketilsstaða, hfði um 2 ár, en

Staffeldt fór þá til Hans Wium; með honum hafði móðir

hans gefið honum í próventu 2 jarðir.

5. jan. 1751 fékk Pétur veitingu fyrir sýslunni, þá

faðir hans sleppti. 1757 fór Pétur sýslumaður utan í

Reykjavíkur innréttinga máhnu, en setti fyrir sinn um-
boðsmann á meðan studiosum Björn Tómasson, er síðar

varð lögsagnari og sýslumaður í Þinge\jarþingi. 1768

sigldi Pétur aptur með son sinn Sigurð, þá 9 vetra, til

að leita þeim lækninga; komst skipið eptir mikla hrak-

ferð til Noregs og tók þar vetrarlegu, en Pétur ferðaðist

landveg, unz hann komst lil Kaupmannahafnar. Þá kom

1) Hann var skrifaður i stúdentatölu 21. des. 1742 og er þá
talinn 22 ára.
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Pétur sj'slumaður því til leiðar, að son hans Sigurður

var í Hróarskelduskóla settur 5 árum síðar, 1774. 1766

kom hann Hólmfríði sinni þá 10 vetra til mönnunar
hjá amtmanni Ólafi Stephensen og hans frú Sigríði. Sama
ár fékk Pétur með kongsleyfi Guttorm Hjörleifsson theo-

logiæ attestatum fyrir sinn adjunktum með von um sýsl-

una eptir hann, en hann deyði 1771, og tók hann þá
Guðmund son sinn til aðstoðar 1772. 1776 fylgdi hann

Hóhnfríði dóttur sinni suður, þá heitmey Odds notarius

Stephensens.

í tíð Péturs var eptir kongsbréfi 29. marz 1779 Múla-

SN'shi skipt í ívo jafnari parta en áður og hafa þau skipli

síðan haldizt. 1786 sleppti l^étur algerlega sýslunni við

Guðmund son sinn.^)

1764 missti Pétur fyrri konu sína, hatði hann átt

með henni 10 börn, hverra 4 hfðu hana, sem hér að

framan eru nefnd. 1774 giptist hann aptur jómfrú Sig-

ríði Ólafsdóttur og áttu þau ekki börn. 1795, 28. nóvem-
ber, tók Pétur sýslumaður sótt þá, er hann leiddi til bana,

3. desember næst eftir jarðaður í miðri Vallaneskirkju

hjá sinni fyrri konu. Hann skorti 21 dag að fj'IIa 75

aldursár. Hann var maður vel lærður og vel að sér í

flestu og læknir góður, hefur útlagt Herslebs prédikanir

og gert fleiri lærdómsverk. Lét hann prenta í Kaup-
mannahöfn Sálmabókina og sínar útlögðu prédikanir. Var
Pélur einhver hinn merkilegasti sýslumaður á sinni tíð

fyrir margra hluta sakir og þótti vitrum mönnum hann
vel fallinn til lögmanns.-)

Guttormur Hjörleifsson.

Faðir: Hjörleifur prestur á Þvottá 1712,^) Hallorms-

stað 1732, Valþjófsstað 1742, dó 1786. Hans

1) Hann fékk lausn 9. ágúst 1786.

2) Pétur sýslumaöur reit annál frá 1742—1784, sem litt hefur
kunnur veriö. Hann er nú i Landsbókasafni, 914 4to

; kom til

safnsins frá Hofi i Vopnafiröi, Æfisaga Péturs sýslumanns er

prentuð í Khöfn 1820.

3) Réttara: 171G.
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faðir var Þórður bóndi Þórðarson') í Álpta-

íirðj, móðir Sigiíður Hjörleifsdóttir bóiida á

Geithellum Jónssonar prests í Bjarnancsi, er

dó 1671.

Móðir: Bergljót Jónsdóttir prests á Hólmum Guttorms-

sonar prests sama staðar. Hún var s. k. séra

Hjörleifs.")

Kona: Björg Pétursdóttir sSslumanns Þorsleinssonar,

átti síðar séra Árna prófast Þorsteinsson (sjá

áður).

Börn: A. Þórunn seinni kona Guðmundar sj'slumanns

Péturssonar, sjá síðar.

B. Oddnj^ átti Guttorm prófast Þorsteinsson á

Hofi; þ. b.:

1. Árni.^)

2. Hjörleifur.O

3. Gultormur, allir dimissi.^)

4. Björg ógift.^')

Guttormur lærði hér, hafði góðar gáfur, fór utan,

lagði sig eptir guðfræði og tók þar í attestas, kom út og

gerðist aðstoðarmaður Péturs sv'slumanns Þorsteinssonar

1) Rcttara: Porvarösson.

2) F. k. hans var Margrét Sigurðardóttir (ý 13. ágúst 1729,

26 ára) systir Porsteins sýslumanns, átti 2 börn.

3) Arni aðstoðarprestur á Hofi í Vopnafirði (ý 8. júni 1839)

átti Pórunni Maríu (f 1858) Guðmundsdóttur sÝslumanns Pét-

urssonar, bl.

4) Hjörleifur prestur á VöUum i Svarfaðardal (ý 1. ágúst

1887) átti Guðlaugu Björnsdóttur presls i Kirkjubæ Vigfússonar;

þ. b.: Stefán, Oddný átti Björn Björnsson á Breiðabólsstöðum á

Álptanesi, móðir séra Björns i Laufási, Pelrina átli séra Ivrist-

ján Eldjárn Pórarinsson á Tjörn, Anna átti Árna Ivristjánsson á

Lóni i Kelduhverfi, Björg átti Guðmund Kristjánsson á Lóni

bróöur Árna, Pórdis og Pórunn, er átti Arngrim Gíslason málara.

5) Guttormur prestur á Stöð (y 21. ágúst 1881) átti Pórunni

Oddnýju Guttormsdóttur Guðmundssonar S3''slumanns Péturs-

sonar, bl. Pau skildu.

6) Björg átti séra Stefán Pálsson aðstoðarprest á Hofi í

Vopnafirði (t 4. júli 1841), bl.
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með von um sýsluna eptir hann 1766 (veitingarbréfið ds.

22. apríl). Pétur gipti honum Björgu dóttur sína 1767.

Hann varð bráðkvaddur á ferð fyrir utan Hrafnsgerðisá

í Fellum, hné þar af heslinum og var strax örendur (sjá

æfisögu Pélurs sj'slumanns bls. 22). Aðrir segja, að hann

hafi riðið lífuðum hesti, falHð af baki, dregizt faslur í

ístaði, en náðst þó með hfi og beðið þar bana af.^)

Sýslumenn i Norður-Múlasýslu :

Guðmundur Pétursson.

Faðir: Pélur sýslumaður Þorsteinsson.

Móðir: Þórunn Guðmundsdóttir.

Kona fijrri: Þórunn Pálsdóttir prests í Vallanesi Guð-

raundssonar prests á Kolfreyjustað Pálssonar,

þau systkinabörn.

Börn: A. Páll s^^slumaður, sjá síðar.

B. f*órunn, dó 1802, átti Björn prest á Eiðum
Vigfússon.-)

C. Sigurður dimissus, átti Ingunni Vigfúsdóttur

prests Ormssonar; börn:

1. Vigfús við skólalærdóm.^)

2. Þórunn.^)

3. Bergljót.^)

1) Guttormiir sýsluniaður andaöist 1 október 1771. Sjá nán-

ar ura hann Guöfræöingatal niitt bls. 111—115.

2) Hún var f. k. séra Björns og var dóttir þeirra Anna, er

átti séra Pétur Jónsson á Valþjófsstað; þ. b.: Björn alþra,, Sfefán

prestur á Hjaltaslað, Pórunn, GuÖmundur, Sigriður, átti séra

Porstein Pórarinsson i Eydölum, og Jón járnsraiður i Jórvik.

Pórunn átti launbarn, áöur en hún giptist, með Gunnlaugi Jóns-

syni frá Bessastööum Sigurðssonar Hjálmarsonar.

3) Vigfús prófastur á Sauöanesi átti Sigriði Guttormsdóttur

prófasts í Vallanesi Pálssonar, bl.

4) Pórunn átti Stefán stúdent á Snartastöðura Jónsson prests

á Helgastöðum Stefánssonar.

5) Bergljót átti Björn Skúlason stúdent á Eyjólfsslóöum,
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4. Þórunn önnur.

5. Porsteinn.

6. Metúsalem.^)

7. Guttormur.-)

8. Malena^) (mörg dáin 1834).

D. Málfríður deyði ógipt, bl.

Kona seinni: Þórunn Guttormsdóttir sýslumanns Hjör-

ieifssonar, sjá áður. Hún dó 1839.

Börn: E. Guttormur lærði silfursmíði, giptur Stein-

YÖru Gunnlaugsdóttur;*) þ. b,:

1. Gunnlaugur.^)

2. Þórunn.^)

3. Oddný.^)

þ. b. : Ingunn, Ragnhildur s. k. Páls Ólafssonar skálds, Guðrún
átti séra Lárus Jóhannesson aðstoöarprest á Sauðanesi, Ingl-

björg, Halldóra, Guðrún önnur, Þórunn, Pórdis, Halldór próf-

astur i Presthólum og Páll stúdent.

1) Metúsalera í Hamrageröi átti Guðrúnu Skúladóttur; þ. b.:

BaldvÍD, Sigurður, Skúli, Ingunn, Þórunn, Malerna, Bergljót.

2) Guttormur bjó í Beinárgerði.

3) Enn voru börn Sigurðar stúdents á Eyjólfsstöðum og

Ingunnar:
9, Einar á Eyjólfsstöðum.

10. Páll silfursmiður í Höfðahúsum, átti Helgu

Benjamínsdóttur; þ. b.: Sigurður, Benjamín,

Gunnar.

11. Guðlaug átti Pórð smið á Eyjólfsstöðum Þor-

steinsson sterka í Krossavik Guðmundssonar,
þeirra son Vigfús prestur á Hjaltastað, kvænt-

ur Sigurbjörgu Bogadóttur Smith úr Rej'kja-

vik.

4) Hún var dóttir síra Gunnlaugs Gunnlaugssonar á Hálsi

í Fnjóskadal.

5) Gunnlaugur verzlunarmaður á Skagastrðnd (7 10. okt.

1860) átti Margrétu Ingibjörgu Halldórsdóttur prófasts á Melstað

Ámundasonar; þ. b.: Halldór Daniel verzlunarmaður í Rvik,

Margrét Steinvör, Björg Pórunn, Jakob Pétur stórkaupmaður í

Kaupm.höfn og Guttormur Jóhannes.

6) Hvortlveggja ein og hin sama, Pórunn Oddný átti fyr

séra Guttorm Guttorrasson á Stöð, bl., þau skildu, en siðar
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4. Björg.i)

F. Þorsteinn sterki^) átti Guðríði Sigurðardótt-

ur prests á Hálsi Árnasonar; þ. b,:

1. Þórður.")

2. Þórunn.O

3. Björg dó.O

G. Sigriður átti Sigfús prest Arnason.^)

H. María') átti Arna stúdent Guttormsson próf-

asts Þorsteinssonar.

I. Elsa Bertha.s)

Finnboga Sigmundsson snikkara i Krossavík; þ. b.: Jón Ólafur

kaupra. i Rvík.

1) Björg átti Erlend Vilhjálm Björn Oddsen í Vopnafiröi,

son Gunnlaugs Oddssonar dómkirkjuprests 1 Rvík, og börn
(sjá Niðjatal séra Þorvalds Böðvarssonar og sira Björns i Ból-

staðahlið).

2) Hann bjó í Krossavik og andaðist 4. raarz 1849.

3) Þórður sraiður á Eyjólfsstöðura átti Guðlaugu Sigurðar-

dóttur stúdents Guðmundssonar, sjá hér áður.

4) Pórunn Björg átti Sigurð járnsmið Sigurðsson i Krossavík.

5) Börn Þorsteins sterka voru ennfreraur:

4. Elsa María átti Nikulás snikkara Nikulásson
Höigaard á Vindfelli, norskan að ætt.

5. Guttorraur í Krossavík átti Birgittu Mariu
Jósepsdóttur; p. b.: Porsteinn, Björg, Stefán,

Oddur, Guttormur, Björn, Guðriður, Guðlaug.

6. Stefanía átti fyr Einar Björnsson söðlasmið
í Ivrossavík, en síðar Runólf Magnússon í

Böðvarsdal.

7. Guðlaug s. k. Erlends Gunnlaugssonar Odd-
sens.

6) Sjá hér síðar. S. m. Sigríðar Vigfús Stefánsson prófasts

á Valpjófsstað Árnasonar (sjá áður).

7) Hún hét fullu nafni Pórunn Maria (sjá áður).

8) Elsa Birtha átti Jón Þórarinsson cand. theol. á Skriðu-
klaustri, bróðurson Benedikts Gröndals eldra; p. b.: Pórarinn
stúdent, dó i Kaupraannahöfn 30. ágúst 1865 og Stefán Thorar-
ensen gjaldkeri í Kaupmannahðfn (f 1896) (Stefán ))stormur«)

sbr. Guðfræðingatal, bls. 195—196.
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K. Oddur, bæði bl.^)

L. Pétur hálfvili.2)

Guðmundur var fæddur 1748, fór í fyrsta sinn utan

dimissus til lærdómsæíinga við háskólann 1767, en ekki

tók hann reynslupróf í rómverskri lögvísi. Varð aðstoð-

armaður föður síns 1772 með von um sýsluna eptir

hann^), og varð virkilegur sýslumaður i Xorður-Múla-

sýslu 1786, tók Pál son sinn fyrir aðstoðarmann 1806,

hafði 1800 farið utan 4 sinnum og í ó, sinn 1807, er

hann fékk lausn í náð frá sýslumannsembættinu^), og

var þá Páll son Iians settur sýslumaður i stað hans. Fór

Guðmundur utan með Vopnafjarðarskipi (1807), fór það

til Xoregs vegna mótvinda og frétli þar ófriðinn. Lá
skipið þar í vetrarlegu. Vm vorið (1808) komst Guð-

mundur til Jótlands, þaðan til Kaupmannahafnar, hvar

hann uppi hélt sér og þénaði við lærdómssakir til 1810,

þá hann um sumarið komst þaðan til Leith á Skotlandi.

Þar dvaldi hann veturinn eptir. Sumarið 1811 reisfi

hann til Lundúnaborgar og dvaldi þar um hrið, meðan
Islandsfarar bjuggu sig. Þaðan hélt hann aptur til Leith

en sýktist þá og deyði 12. ágiist 1811. Var hans útför

ger sæmileg af nokkrum þar málsmetandi mönnum, hverra

hylli hann hafði áunnið sér. Sumir segja, að hann hafi

fótbrotnað i þessari utanför sinni, og að hann hafi átt

við ýms önnur óþægindi að berjast þessi ár þar ytra»

áður en hann andaðist. Guðmundur sýslumaður bjó í

Krossavík og eptir hann margir af hans afkomendum
sem bændur r fyrst ekkja hans, Þórunn, að nokkru, og

1) Oddur stúdent bjó 1 Krossavik, dó 17. des. 1865, átti

Ólöfu Önnu (Ý 16. des. 1898), Stefánsdótlur prests á Yöllum i

Svarfaöardal Porsteinssonar, alsyslur Skapta Tiraóteusar stúdents

og Jórunnar siöustu konu séra Einars Hjörleifssonar i Valla-

nesi, en hálfsystur (sammæðra) ióseps læknis Slíai^tasonar; þau

bl. (sbr. I., 259).

2) Pétur dó 23. des. 1836, 43 ára.

3) Pað bréf er ds. 13. april 1773.

4) 24. júli 1807.
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synir þeina þeir elztu, Gultormur og Þorsteinn sterki,

en seinast Oddur Guðmundsson, og hélzt honum hezt

efni.i)

Páll Guðmundsson.

Faðir: Guðmundur sýslumaður nýnefndur.

Móðir: Þórunn Pálsdóttir.

Kona: Malena dóttir Jens Örums kaupmanns og Sig-

ríðar, systur Geirs biskups Vídahns.

Börn: A. Páll skólalærður, skrifari og umsjónarmað-

ur hjá amtmanni og riddara H. Thorsteins-

son á Stapa, ógiptur.-)

B. Sigríður, gipt 1833 séra f>orsteini í Reyk-

holti Helgasyni frá Móeiðarhvoli.^)

C. Siggeir Yið skólalærdóm.*)

1) Frá i"^ b. V. i hdr. Boga með annari nýlegri hendi.

2) PálJ, kallaður Páll stúdent, dó í Reykjavik 1877, ókv., bl.

3) Dætur hennar og scra Porsteins voru: Guðrún, er átti

séra Skúla Gíslason á Breiðabólsstað og Pxagnheiður, er átti Skúla

Vigfússon Thorarensen lækni á Móeiðarhvoli og eru börn þeirra

talin hér áður, bls. 502, en þar hafa af vangá fallið burtu tvö

þeirra, nfl. Sigfús bóndi í Hróarsholli og Kristin, er átti Boga
hekni í Kirkjubæ Pétursson biskups; þ. b.: Skúli læknir i

Ebeltoft á Jótlandi og Pótur læknir á brjóstveikrahæli í Faxe á

Sjálandi. S. m. Sigriðar Pálsdóttur var Siguröur Gislason Thor-

arensen prestur i Hraungerði, bl.

4) Siggeir var prestur á Skeggjastöðum (f 6. júh 1866) átti

fyr Onnu Olafsdóttur prests á Kolfreyjustað Indriðasonar; þ. b.:

a. Bjarni var á Seyðisfirði.

b. Stefanía átti Sæmund prófast Jónsson i Hraungeröi; þ. b.:

Ólafur prestur í Hraungerði, Geir vigslubískup, prófastur á

Akureyri, og Páll dagbókarritari i skattamálastjórnardeild-

inni 1 Kaupmannahöfn.
c. Malena átti Jóhannes Sveinsson Eirikssonar prests á Útskál-

um Guðmundssonar.
d. Pálína átti Porkel Ögmundsson i Króki i Flóa.

S. k. séra Siggeirs var Guölaug Guttormsdóttir stúdents

á Arnheiðarstöðum Vigfússonar prests á Valþjófsstað Orms-
sonar; þau bl.
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D. Stefán sömulei&is.^)

E. Þórunn.^)

Páll lærði sinn skólalærdóm undir umsjón Geirs

biskups Vídalíns. Bar þá svo til, að af Páls völdum varð

Malena Örum þunguð^). Fór þá Páll utan og lagði sig

eptir lögvísindum, tók reynslupróf í svokallaðri danskri

lagavizku, kom út og giptist sinni Malenu 1806, gerðist

s. á. aðstoðarmaður föður síns og var 24. júlí 1807 sett-

ur sýslumaður í norðurhluta Múlasýslu, hverju embætti

hann þénaði til síns dauða. Bjó hann fjTst á Breiða-

vaði í Eiðaþinghá, en seinast og lengst á Hallfríðar-

stöðum i Hróarstungu. Hann var maður brjóstveikur,

fór í þinga- og fiskikaupaferð vorið 1815 í Njarðvík og

Borgarfjörð. Á leið þaðan heimleiðis úr Borgarfirði,

hjálpaði hann til að láta upp á hesta sina. Pá hann

lét upp einn hestbagga, reyndist hann um of, þar hestur-

inn veikst við, en jarðvegur undir fótum Páls lækkaði;

stakk hann þá verkur undir síðu og fyrir brjóst, komst

til Njarðvikur aptur, lá þar um hrið, en létti og komst

heim. Fór seinna um haustið (í september) til kirkju

ekki albata, komst heim og sló niður aptur, svo hann

dó. Hann var bezti söngmaður. Eru tilgátur, að söngur

í kirkjunni, ofmiklar hræringar og máske kuldi á heim-

leið. frá kirkju hafi til fulls unnið slig á honum, sem

annars var brjóstveikur maður.*)

Páll Melsteð.

Faðir: Þórður Jónsson prestur á Völlum í Svarfaðardal.

Móðir: Ingibjðrg Jónsdóttir prests á Melstað Guðmunds-

sonar.

1) Stefán varð aöstoöarprestur á Hofi i Vopnafirði, átti

Björgu Guttormsdóttur prófasts Porsteinssonar (sjá áður).

2) Pórunn átti fyr Halldór stúdent Sigtússon (sjá siðar), en

siðar Pál skáld Ólafsson prests Indriöasonar og var f. k. tians.

3) Est oralis relatio (þ. e. munnleg sögn) b. v. á spássiu

raeð liendi Boga.

4) í Timar. J. Péturss. IV, 100—102 er ítarleg frásögn um
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Kona: Anna Stefánsdótlir konfeienzráðs og riddara,

amtmanns elc. Pórarinssonar á Möðruvöllum.

Börn: A. Páli.

H. Ragnlieiður.

(.. Sigurður.

\). Ingibjörg.

E. Jón.

F. Margrét.

G. Björg.

H. Guðrún.

I. Stefanía.^)

K. Jótianna Jakobína Sigriður.^)

Páll Melsteð er fæddur á Völlum 1 Svarfaðardal 31.

marz 1791, kom í skóla 1807, útskrifaður 1809, varð

skrifari hjá amtmanni og konferenzráði Stefáni Thoraren-

sen á Möðruvöllum. Fór þaðan utan að tilhlutun amt-

manns til lærdómsframa, tók reynslupróf í danskri lög-

vísi, kom út aptur og fór enn að Möðruvöllum, var þar

um tíma enn nú og giptist þar konu sinni, sem áður hafði

átl laundóttur, að nafni Anna Margrét. 7. sept. 1815

fékk Páll veitingu fyrir suðurparti Múlasýslu eptir sýslu-

mann Þórð Thorlacius. Þá norðurhluti Múiasýslu losn-

aði við andlát Páls sýslumanns Guðmundssonar, sótti

Páll sýslumaður Melsteð um þann part og fékk 17. marz

1817 veitingu fyrir honum. Hann keypti Ketilsstaði og

bjó þar. 22. maí 1832 veitti konungur honum kammer-
ráðsnafnbót. 1834, þá assessor Þórður Sveinbjörnsson

fékk af konungi veitt efra assessorat, sótti Páll kammer-
ráð um Árnessýslu og fékk hana sér eptir ósk veitta 1835,

-og flutti þá suður að Hjálmholti (sjá Árnessýslu).

Sigfús Árnason.

Faðir: Árni prófastur Þorsteinsson á Hoíi i Vopna-

firði, annars haldinn son séra Stefáns með

aðdragandann aö dauöa Páls sýslumanns eptir Pál son hans,

mjög svipuð því, sem hér er skýrt frá.

1) Leiðrétt: Stefán stendur i handr. Boga.

2) Barna Páls Melsteös er getið ítarlega hér áður (bls. 362^363).

51
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Þórdísi dóttur síra Jóns Þorvaldssonar í Prest-

hólum, sj'stur konu Stefáns prófasts.

Móðir: Björg Pélursdóttir sýslumanns f*orsteinssonar

(sjá áður).

Kona: Sigriður Guðmundsdóttir sýslumanns Péturs-

sonar (sjá áður), bl.

Laiinson Sigfúsar með Sigríði Einarsdóttur: Halldór

áðurnefndur.-^)

Sigfús lærði skólalærdóm, var maður ílugskarpur og

prv'ðiiegt skáld, átti téðan launson, og var því frá klerk-

legri sýslan um hríð. Þá Páll sýslumaður Guðm.undsson

deyði 1815 var Sigfús tilsettur að gegna sýslumannsverk-

um í Norður-Múlasýslu, að eins 1815—1816 og til þess

Melsteð við tók 1817, en 1818 vígðist Sigfús til kapelláns

hjá séra Salómoni á Dvergasteini, og hafði áður fengi5

kongsuppreist til geistlegs embættis. Séra Sigfús drukkn-

aði í Lagarfljóti 1823.2)

Carl Ferdinand Walsöe,

danskur maður, volonteur í rentukammerinu og candi-

datus juris, fékk veitingu fyrir norðurparti Múlas}^slu 24.

febrúar 1835, kom út samsumars, og eptirlét Melsteð

honum Ketilsstaði og búshluti sína þar eystra.') Hann.

fór utan 1842 og fékk sér veitt þar embætti.*) Hafði

1) Halldóri Sigfússyni haföi verið veittur Hofteigur, en

áöur hann yrði vigður, drukknaði hann i Lagarfljóti 1846 á

sama stað og faðir hans hafði áður drukknað. Hann var f. m.
Pórunnar Pálsdóttur sýslumanns Guðmundssonar (sjá áður).

2) Réttara: 1822, 1. október. Var séra Sigfús þá 32 ára

gamall (f. 21. sept. 1790).

3) Walsöe sigldi 1838, en kom aptur út 1839 og pjónaöi þá
jafnframt suðursýslunni fyrir Voigt til haustsins 1840.

4) Walsöe sýslumaður var fæddur 14. sept. 1807, varð stúd-

ent 1820, en tók embættispróf i lögfræði 17. april 1832 með 2.

einkunn i báðum prófum. Hann varð tollstjóri í Viborg 1844,.

varð kammerráð 18.53, jústisráð 6. okt. 1862, R. af Dbr. 3. des.

1864; fékk lausn frá embœtli 1873 og andaðist á Friðriksbergi

10. ágúst 187.1.
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hann sett við ulanferð sína fyrir norðurpartinn sýslu-

mann Voigt, er héit suðurpart sj'slunnar.

Candidatus juris, danskur maður, átti þá að fá suður-

part Múlas}slu, en hann átti áður að kunna íslenzka tungu,

hvað honum tókst báglega, svo ekki varð af ferð hans
til íslands.O

Pétur Havsteen.
Faðir: Jakob Havsteen faktor á Hofsós.

Móðir: Marín. Þau voru bæði dönsk að öUu kyni

og dóu bæði á Hofsós,

Jörgen P. Havsteen fæddur í Hofsósskaupstað 16.

febrúar 1812 og ólst upp hjá foreldrum sínum. Eptir nokk-
urra vetra veru í heimaskóla fór Pétur Havsteen í Bessa-

staðaskóla 1830; þaðan útskrifaður 1835 fór hann utan,

og tók öll venjuleg lærdómspróf og síðast in jure romano
með laudabilis titli.

1845 fékk hann kongsveiting fyrir norðurhluta Múla-
sj'slu og kom út sama sumar tll sýslu sinnar, og þar
sýslumaðurinn Voigl í suðurparti sýslunnar fór utan téð

ár, tók Havsteen til umboðs téðan suðurpart, þar til

Voigt aptur kæmi. 1846 þá Voigt kom út,-) en Havsteen

1) Hann hét Peler Beder, hafði tekið próf í dönskum lög-

um 1824, var svo ráösmaðar á Mejlgaard, sleppti því starfi 1840,

39 ára gamall, sótti um Norður-Múlasýslu og mælli rentu-

kamraerið með honum i april 1844, að hann fengi sýsluna, en

pá sóttu um hana móti honum Arnór Árnason, Eggert Briem,
Kristján Kristjánsson, J. P. Havsteen, Brynjólfur Pétursson, Jón
Pétursson, Oddgeir Stephensen og Kragh cand. jur.

Stefán Jónsson stúdent, síðar bóndi á Snartastöðum i Núpa-
sveit og umboðsmaður (f. 18. okt. 1803, ý 1873), var skrifari hjá
Páli sýslumanni Melsfeð, og var settur af amtmanni 1834 að
gegna sýslunni um 2 mánuði, meöan Páll Melsteð var ytra; var
einnig fyrir sýslunni sem fulltrúi Walsöe 1838—1839. Siðar var
Stefán settur sýslumaður 1843—1844 eptir að Walsöe fór alfar-

inn, en þó mun Voigt sýslumaður i suðursýslunni hafa þjónað
par að nokkru leyti. Stefán stúdent var son Jóns prests Stefáns-

sonar á Helgastööum og s. k. hans Helgu Magnúsdóttur Jóns-

sonar prests á Myrká Ketilssonar.

2) Voigt sýslumaður mun ekki hafa komið út 184(!, að
rainnsta kosti ekki til embættisverka, því aö Porsteinn Jóiisson

52"
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var ásamt öðrum settur við lagaverkið í Reykjavík, var

sýslumaður Voigt settur tii að þjóna i norðurpartinum, ef

á þyrfti að halda, meðan P. Havsteen í burtu væri.

1847 í ágústmánuði giptist sýslumaður Jörgen Pétur

Havsteen á Ytra-Hólmi á Akranesi jómfrú Guðrúnu dótt-

ur Hannesar prófasts Stephensen, og flutti siðar með henni

að Ketilsstöðum í Múlaþingi, hvar hann tók sér bústað.

Sama sumar fékk sýslumaður Voigt embætti utanlands

og sigldi; var þá sýslumaður Havsteen settur fyrir Suður-

Múlasýslu.^)

pjónaöi Suöur-Múlasýslu sem settur frá júlibyrjun 1846, eplir að

J. P. Havsteen hafði þjónað þar frá þvi um haustiö 1845 að

Voigt slgldi.

1) J. P. Havsteen varð amtmaður í Norður- og Austuramtinu

16. mai 1850, en fékk lausn frá embætti 15. sept. 1870 og andaðist

i Skjaldarvik við Eyjaíjörð 24. júní 1875. Einkadóttir hans og

fyrstu konunnar, Guðrúnar Hannesdóttur (f 19. april 1851), var:

A. Pórunn átti Jónas Póröarson Jónassen landlækni í Reykja-

vik, þeirra einkadóttir Soffía, gipt Eggert Claessen yíirrétt-

armálaflutningsmanni í Rvík (bls. 513).

Miðkona J. P. Havsteens amtmanns var Sigriður dóttir

Ólafs M. Stephensens sekretera í Viðey, þau skildu, en

síðasta kona hans var Katrín Kristjana Gunnarsdóttir

prests í Laufási Gunnarssonar (I, 288—289); þ. b.:

B. Hannes Pórður bankastjóri, fyr ráðherra (sbr. II, 752—754).

Ragnheiður kona hans andaðist 18. juli 1913. Börn þeirra

hin yngstu, sem ekki eru talin II, 752, eru: Kristjana (f.

30. raaí 1911) og Sigurður Tryggvi (f. 6. jan. 1913).

C. Marínó Jakob, fyrrum sýslumaður í Strandasj'slu (sbr. II,

404), nú (1915) stjórnarráðsaðstoðarmaður i Reykjavik, á

mörg börn.

D. Gunnar bankastjóri á Færeyjum, kvæntur Níelsínu dóttur

Chr. Havsteen's kaupstjóra og Önnu Pálsdóttur Magnússonar.

E. Laura f. k. Jóns Pórarinssonar fræðslumálustjóra; þ. b.:

Pórunn gift Júlíusi Jakobssyni Havsteen cand. jur. á Ak-

ureyri, Hafsteinn, Kristjana, Soffía, Anna.

F. Soffia dó uppkomin.

G. Elín átti Lárus H. Bjarnason fyr sýslumann í Snæfells-

nessýslu, nú háskólakennara í lögtræði, og 2 börn (sbr.

III, 250—251).

H. Jóhanna dó fullvaxta. Nokkur börn Havsteens amtmanns
og siðustu konu hans dóu ung.
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Vidauki.

A. Sýslumenn í Suður-Múlasýslu :

Jónas Jónsson Thorsteinsen.

Faðir: Jón Þorsteinsson Thorsteinsen landiæknir í

Reylíjavílv (f 1855).

Móðir: Elín Steiánsdóttir amtmanns Stepliensens á Hvít-

árvöllum Ólafssonar stiptamtmanns.

Kona: Þórdís Pálsdóttir Melsteðs amtmanns Þórðar-

sonar (sbr. bls. 363). Hún andaðist í Reykja-

vík 22. nóv. 1891.

Börn: A. Elín (f. 13. ágúst 1856), gipt Magnúsi

Stephensen fyrrum landshöíðingja (sjá bls.

510—511).

B. Jón Thorsteinsen prestur á Þingvöllum (f.

30. apríl 1858) kvæntur Guðbjörgu Her-

mannsdóttur sýslumanns Johnsens á Velli

(sjá bls. 516).

Jónas Thorsteinsen var fæddur í Nesi við Seltjörn

9. nóvember 1826, útskrifaður úr Bessastaðaskóla 1846,

tók aðgöngupróf (examen artium) við háskólann s. á.

með 2. einkunn og annað lærdómspróf 26. ágúst og 5,

nóv. 1847 einnig með 2. einkunn, en embættispróf í lög-

fræði 16. janúar 1853 með 2. einkunn í báðum prófum,

var s. á settur sj'slumaður í Suður-Múlasýslu, og fékk

veitingu fyrir henni 30. apríl 1854. Hann hafði aðsetur

á Eskifirði og andaðist þar 28. október 1861. Var hraust-

menni og harðger og gleðimaður.

Eptir lát Jónasar sýslumanns þjónaði Porsteinn Jóns-

son sýslumaður í Norður-Múlasýslu suðursýslunni til vors-

ins 1862.

Björn Skúlason hreppstjóra á Ytri-Þverá í Vesturhópi

Sveinssonar og konu hans Guðrúnar Björnsdóttur (sbr.

Tímar. J. Péturss. HI, 51—54) umboðsmaður á Eyjólfs-
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stöðum á Völlum hélt nokkur manntalsþing fyrir Þor-

stein sýslumann í Suður-Múlasýslu vorið 1853, og síðar

var hann settur sýslumaður í Suður-Múlasýslu frá því

snemma í maí 1862, og hélt manntalsþing þá um vorið

í sýslunni, þvi að Þorsteinn sýslumaður, er þar hafði

þjónað sem settur frá láti Jónasar Thorsteinsens haustið

1861 var þá á förum úr Múlasýslum. Björn Skúlason

þjónaði sýslunni til haustsins s. á., er Sigurður E. Sverri-

son tók við. Björn var fæddur 2. april 1810, útskrifaður

úr Bessastaðaskóla 1837 og varð s. á. barnakennari á

Bessastöðum, flutti síðar austur í Múlasýslu og gerðist

umboðsmaður Skriðuklausturs. Hann andaðist á Eyjólfs-

stöðum 2. jan. 1865. Kona hans var Bergljót Sigurðar-

dóttir stúdents á Eyjólfsstöðum Guðmundssonar sýslu-

manns Péturssonar, og er barna þeirra áður getið. Björn

Skúlason var gáfumaður og mikils metinn.

Sigurður Eiriksson Sverrisson.

Sjá Strandasýslu (II, 403). Hann var settur sýslu-

maður í Suður-Múlasýslu haustið 1862, og þjónaði henni

þangað lil Oh'varius tók við henni hauslið 1863.

Valdemar Christian Bohn Olivarius,

danskur maður, var fæddur í Nexö á Borgundarhólmi

20. júlí 1834, útskrifaður úr latínuskóla í Rönne 1852,

tók embættispróf í lögum 18. júní 1861 með 1. einkunn í

báðum prófum, varð aðstoðarmaður í endurskoðunar-

stjórnardeildinni 1862, en fékk veitingu fyrir Suður-Múla-

sýslu 28. júní 1863 og kom samsumars út hingað, var

um tíma vorið 1871 settur sýslumaður í Norður-Múla-

sv'slu, þangað til Böving tók við þá um sumarið; varð

bæjaríógeti, bæjarskrifari og borgarstjóri í Rönne á Borg-

undarhólmi 23. febrúar 1872, var sæmdur riddarakrossi

dannebrogsorðunnar 25. ágúst 1876, en heiðursmerki

dannebrogsmanna 6. september 1900, fékk lausn frá em-

bætti 1907 og andaðist 1 Kaupmannahöfn 14. júní 1912.

Hann var kvæntur Þorgerði (f. 21. júlí 1841) Hallgríms-
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dóttur prófasts á Hólmum Jónssonar og áttu þau 5 syni,

sem komnir eru i embætli 1 Danmörku.

Jón Asmundsson Johnsen.

Faðir: Ásmundur Jóusson prófastur i Odda á Rangár-

völlum (t 18. marz 1880) (sbr. III, 508).

Móðir: Guðrún Þorgrimsdóttir gullsmiðs á Bessastöð-

um Tómassonar. Hún dó 14. jan. 1860.

Kona: Kristrún Þuriður (f. 16. júni 1844) Hallgríms-

dóttur prófasts á Hólmum Jónssonar.

liörn: A. Ásgrímur (f. 15, júlí 1877), var 4 vetur í

lærða skólanum, og tók próf upp úr 4. bekk

vorið 1896, en hætti svo við nám, og varð

verzlunarmaður á Akureyri. Andaðist þar

30. marz 1905. Hann var kvæntur Rakel

Guðnadóttur, og er son þeirra Jón Karl.

B. Sigurður var beykir, fór til Ameríku.

C. Guðrún (f. 11. jan. 1880) gipt Pxagnari Ól-

afssyni forstjóra á Akureyri, þ. b.: Þuríður,

Sverrir, Valgerður, Olafur Friðrik o. fl.

D. Asmundur fór til Ameríku.

Jón Johnsen s\'slumaður var fæddur í Odda 11. des-

ember 1843, kom í Reykjavíkurskóla 1857 og var útskrif-

aður þaðan 1863 með 1. einkunn (84 st.), tók heimspekis-

próf við háskólann 30. júní 1864, og embættispróf í

í lögfræði 16. júní 1870 með 2. einkunn (101 st.), var s.

á. settur sj'slumaður í Eyjafjarðarsýslu og 1871 í Húna-

vatnssýslu, en fékk veitingu fyrir Suður-Múlasýslu 29.

júni 1872, og sat á Eskifirði, meðan hann var þar sýslu-

maður. Var hann eptir burtför Bövings sýslumanns i júlí

1880 um tima jafnframt settur sjslumaður í Norður-Múla-

sýslu; fékk lausn frá embætti 31. maí 1895, flutti þá til

Reykjavíkur og andaðisl þar 14. október s. á.

Sigurður Pétursson.

Faðir: Pétur Sigurðsson bóndi á Sjávarborg, síðar

kaupmaður á Sauðarkrók, og síðast bóndi í

Borgargerði (t 29. mai 1910). Hann var son
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Sigurðar prests Arnþórssonar á Mælifelli og

Elinborgar Pétursdótlur prófasts á Viðivöllum

Péturssonar.

Móðir: Björg Bjarnadóttir bónda í Engihlíð Guðmunds-
sonar.

Sigurður var fæddur á Sjávarborg 25. nóvember 1867,

kom í Reykjavíkurskóla 1883 og var útskrifaður 1889

með 1. einkunn (98 st.), tók próf 1 heimspeki við há-

skólann 23. júní 1890 með 1. einkunn, og embættispróf í

lögfræði 29. janúar 1895 með 1. einkunn (119 st.), var

settur sýslumaður í Suður-Múlasýslu 12. júní s. á. og fór

þá þegar austur þangað, en andaðist snögglega á Eski-

firði 1. janúar 1896. Æfiminning hans er í Sunnanfara

V. árg., 8. tbl. Sigurður var gáfumaður, stilltur og ráð-

seltur og drengur hinn bezti, en jafnan óhraustur til

heilsu af lungnatæringu. Hann dó ókv. og bl.

Axel Valdemar Tulinius.

Fadir: Carl Daniel Tulinius kaupmaður og konsúll á

Eskifirði (t 16. febr. 1905).

Móðir: Guðrún (f 30. ágúst 1904) Þórarinsdóttir hins

gamla prófasts á Hofi í Alptaíirði Erlendsson-

ar 1 Hellisfirði Arnasonar Torfasonar.

Kona: Guðrún (f. 14. febr. 1875) Hallgrímsdóttir bisk-

ups Sveinssonar.

Börn: A. Hallgrimur Axel f. 14. febr. 1896.

B. Carl Daníel f. 13. jiilí 1902.

C. Erhngur Gústaf f. 21. febr. 1909.

Axel V. Tulinius er fæddur á Eskifirði 6. júní 1865,

kom í lærða skólann 1880 og settist í 3. bekk, útskrifaður

1884 með 2. einkunn (75 st.), sigldi til háskólans 1885

og tók þar próf í heimspeki 19. júní 1886 með 1. eink-

unn, en embættispróf í lögfræði 17. janúar 1891 með 3.

einkunn (59 st.) og aptur 12. janúar 1892 með 2. eink-

unn (67 st.), var svo um tíma, að loknu prófi, í lögreglu-

liðinu í Kaupmannahöfn, og því næst frá ársbyrjun 1893

fulllrúi bæjarfógeta í Reykjavík. Hann var settur sýslu-

maður í Norður-Múlasj'slu, 30. júní 1894, þá er Einari

Thorlaciusi sj'slumanni var vikið frá, en skipaður sýslu-
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maður í Suður-Múlasýslu 26. september 1895 frá 1. jan.

1896, en þjónaði þó Norður-Múlasýslu þangað til Egg-

ert Briem tók við í apríl 1896, fékk lausn frá embælti 1.

júli 1911 frá 1. okt. s. á. og flutti þá um haustið

frá Eskiíírði til Reykjavíkur, og er þar yfirréttarmála-

flutningsmaður m. m. Hann sat á alþingi 1901 sem

þingmaður Sunnmýlinga. Þá er Friðrik konungur 8.

kom hingað til lands sumarið 1907, var Axel sýslumaður

fenginn til að vera forstjóri konungsfararinnar auslur í

sýslur, og sjá um fleira áhrærandi dvöl konungs hér á

landi. Leysti það starf röggsamlega af hendi og var þá

(8, ágúst 1907) sæmdur riddarakrossi dannebrogsorðunn-

ar. Hann hefur og verið sæmdur minnispeningi (meda-

líu) fyrir björgun manna úr lífsháska. Síðan hann kom
til Reykjavíkur hefur hann meðal annars verið formaður

Iþróttasambands íslands.

Sigurjón Markússon.

Hann var settur sýslumaður í Suður-Múlasýslu 28.

september 1911 frá 1. okt. s. á., þá er Tulinius sleppti og

þjónaði þar til vorsins 1912, er Guðmundur Eggerz tók

við. (Sjá um hann frekar við Skaptafellssj'slu).

Guðmundur Pétursson Eggerz.

Faðir: Pétur Friðriksson Eggerz, bóndi í Akureyjum

og um tíma verzlunarsljóri á Borðeyri (j ö,

april 1892) (sbr. H, 727).

Móðir: Sigríður Guðmundsdóttir frá Kollsá i Hrúta-

firði Einarssonar.

Kona: Frederikka Holten, dóttir lyfsala í Randers;

þau hafa átt eitt barnj er andaðist ungt.

Guðmundur Eggerz er fæddur á Borðeyri 30. sept-

ember 1873, kom í lærða skólann 1889 og settist í 2.

bekk, útskrifaður 1894 með 1. einkunn (93 st.), tók heim-

spekispróf við háskólann 31. mai 1895 með 1. einkunn

og embættispróf í lögfræði 26. febrúar 1902 með 1, eink-

unn (119 st.). Var svo um hríð á ýmsum embættaskrif-

stofum i Danmörku, skipaður málaflutningsmaður við
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landsyfirréttinn í Reykjavík o. apríl 1905; þjónaði svo

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu sem seltur sýslumaður

þar 1906— 1908, og fékk veitingu fyrir þeirri sýslu 19.

nóvember 1908, en Suður-Múlasýsla var honum veitt 4.

október 1911 og tók við henni vorið 1912. Býr á Eski-

firði. Sat á alþingi 1913 og aukaþinginu 1914 sem 2.

þingmaður Sunnmýlinga.

B. Sýslumenn i Norður-Múlasýslu :

Þorsteinn Jónsson.

Þá er J. P. Havsteen sýslumaður var skipaður amt-

maður í Norður- og Austuramlinu 16. maí 1850 var Þor-

steinn sj'slumaður, er þá hélt Suður-Múlasýslu, settur

sýslumaður í Norður-Múlasýslu ásamt sinni sýshj, en

fékk veitingu fyrir henni 1. mai 1851, en þjónaði þó jafn-

framt Suður-Múlasýslu þangað til 1853, að Jónas Thor-

steinsen tók við henni. Meðan Þorsteinn var sv'slumaður

í Múlas\'slu bjó hann á Ketilsstöðum á Völlum, en 25.

mai 1861 var honum veitt Þingej'jarsýsla, en þjónaði

samt Norður-Múlasýslu til júlíloka 1862. Sjá meira um
hann þar, bls. 370—371 hér að framan.

Páll Olafsson prests á Kolfreyjustað Indriðasonar og

f. k. hans, Þórunnar Einarsdóttur, fæddur 8. marz 1827,

var settur sýslumaður í Norður-Múlasýslu eptir burt-

för Þorsteins sýslumanns Jónssonar og þjónaði þar að

minnsta kosti 2 mánuði (ágúst og september) 1862, þang-

að til Ole Smith tók við um haustið. Bjó Páll þá á

Höfða á Völlura. F, k. hans var Þórunn Pálsdóttir sýslu-

manns Guðmundssonar (sjá áður), en hin síðari Ragn-

hildur Björnsdótlir umboðsmanns Skúlasonar (sjá áður).

Páll skáld andaðist í Reykjavík 23. desember 1905.

Oie Worm Smith,

danskur maður, var fæddur í Kongsdal hjá Holstebro 30.

marz 1832, útskrifaður úr latínuskóla í Rípum 1852, tók

embættispróf í lögfræði 8. janúar 1858 með 1, einkunn í

báðum prófum, var seltur sýslumaður í Norður-Múla-
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sýslu 18G2 og kom þá út hingað um haustið, en fékk

veitingu fyrir henni 6. september 1863, fékk veitingu íyTÍr

borgmeistara-, bæjarfógeta- og bæjarskrifaraembætti í

Lemvig á Jótlandi 22. okt. 1870, ásamt héraðsfógeta-

og skrifaraembætti í Skodborg og Vandfuldhéruðum, og

fór héðan af landi burt 1871, varð riddari af dannebrogs-

orðunni 24. maí 1872 og andaðist i Lemvig 27. janúar 1885.

Meðan hann var sýslumaður hér bjó hann á Vestdals-

eyri við Seyðisfjörð. Kona hans hét Benthe Marie, dönsk,

og voru börn þeirra : Troels, Andrea Elvina, Jens og

Nikulás. Smith sýslumaður var kanselliráð að nafnbót.

Præben Theodor Emanuel Böving,

danskur maður. Var áður sýslumaður í Snæfellsnessýslu,

og síðar í Borgarfjarðarsýslu (sjá líl, 248, 540), en fékk

veitingu fyrr Norður-Múlasýslu 13. apríl 1871, og þjón-

aði henni til 188u, að hann flutti til Danmerkur, hafði

hann þá 21. febrúar s. á. fengið veitingu fjTÍr héraðs-

fógetaembætti í Thjrsting og Vradshéruðum, og bjó þá í

Brædstrup, en varð héraðsfógeti í Lunde og Skamhéruð-

um á Fjóni 1895 og bjó í Odense. Hann varð riddari af

dannebrogsorðunni 6. nóvember 1890, en andaðist í Odense

^. janúar 1908. Hann var fæddur i Vejen hjá Kolding 12,

september 1834, en tók embættispróf í lögfræði 13. janúar

1862 með 1. einkunn í báðura prófum. Kona hans var

Kristína Guðrún (f, 28. maí 1853) yngsta dóttir Kristjáns

Skúlasonar Magnusen kammerráðs á Skarði (sbr. II,

744—745).

Eptir burtför Bövings sýshimanns var Jón Asmunds-

son Johnsen sýslumaður í Suður-Múlasýslu settur sumarið

1880 til að gegna Norður-Múlasýslu þangað til Einar

Thorlacius tók við.

Einar Jónsson Thorlacius.

Faðir: Jón Einarsson Thorlacius prestur í Saurbæ í

Eyjafirði (ý 12. sept. 1872).

Móðir: Ólöf Haligrímsdóttir prófasts Thorlaciusar á

Hrafnagili Hallgrímssonar.
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Einar Thorlacius var fæddur í Saurbæ í Eyjafirði

18. nóvember 1851, kom i lærða skólann 1869 og settist

í 2. bekk, úlskrifaður 1874 með 1. einkunn (86 st.), tók

próf í heimspeki við háskólann 21. júní 1875 með 1.

einkunn, og erabættispróf í lögfræði 13. júní 1879 með 2.

einkunn (63 st.), var settur sj'slumaður í SkaptafellssSslu

'A. júlí s. á., en fékk veitingu fyrir Xorður-Múlasýslu 30.

júní 1880, en var vikið frá embætti 30. júní 1894 fyrir

ýmsn óreglu í embættisfærslu og algerlega leystur frá em-
bætliiiu 29. maí 1896, þó með eptirlaunum. Hann var til

heimilis á Seyðisfirði meðan hann var sýslumaður og

lengi eptir það, en á nú heima í Kaupmannahöfn, mjög

heilsulítill orðinn. Hefur aldrei kvænzt. Hann var á

aukaþinginu 1886 sem þingmaður Norðmýlinga, en gat

ekki komið til þings 1887, af því að hann fékk engan

löglærðan mann fyrir sig.

Launson Einars sj'slumanns er Jón Thorlacius verzl-

unarmaður í Kaupmannahöfn.

Axei Valdemar Tulinius.

(Sjá Suður-Múlasýslu). Hann var settur sýslumaður

i Norður-Múlasýslu 30. júni 1894, þá er Einari Thorla-

ciusi var vikið frá embætti, og þjónaði þvi embætti þang-

að til í apríl 1896, að Eggert Briem tók við. Hann hatði

á þeim tíma aðselur á Seyðisfirði.

Eggert Ólafur Eggertsson Briem.

Hann var settur sýslumaður í Norður-Múlas^'slu og

bæjarfógeti á Seyðisfirði 21. febrúar 1896 frá 1. april s.

á., og þjónaði þar þangað til Jóhannes sj'slumaður tók

við 1897, en fékk veitingu fyrir Skagafjarðarsýslu 26.

október 1897 (sjá nánar um hann í viðauka hér síðar),

Jóhannes Jóhannesson.

Faðir: Jóhannes Guðmundsson sýslumaður í Mýra-

og Hnappadalssýslu (7 11. marz 1869, sjá HI,

377—379).

Móðir. Maren Ragnheiður Friðrikka Lárusdóttir (t 15.

nóv. 1907).
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Kona: Jósefína Antouía (f. 25. apríl 1878) dóttir Lár-

usar Þ. Blöndal sýslumanns á Kornsá (II, 748

—750).

Börn: A. Lárus f. 2L okt. 1898.

B. Anna f. 2. nóv. 1900.

C. Elín f. 16. júní 1909.

Jóhanues sj'slumaður er fæddur í Hjarðarholti í Staf-

holtstungum 17. janúar 1866, flutli ungur með móður
sinni til Reykjavíkur, kom í lærða skólann 1880 og var

útskrifaður 1886 með 1. einkunn (97 st.), tók próf í

heimspeki við háskólann 10. júní 1887 með 1. einkunn,

og embættispróf í lögfræði 2. júni 1891 með 1. einkunn

(93 st.), varð s. á. aðstoðarmaður í hinu ísleuzka ráða-

neyti í Kaupmannahöfn, en var settur sýslumaður í Húna-
vatnssýslu 1. ágúst 1894 frá 1. sept. s. á., og þjónaði

henni þangað til hann tók við embættinu sem sýslumað-
ir í Norður-Múlas<^slu og bæjarfógeti á Seyðisíirði, er

hann fékk veitingu fyrir 13. apríl 1897. Hann var al-

þingismaður fyrir Norður-Múlasýslu frá 1901—1913 eða

alls á 9 þingum. Var skipaður 23. september 1904 for-

seti í amtsráði Austuramlsins frá 1. okt. s. á og hafði

það starf á hendi til 1908, að amtsráðin lögðust alger-

lega niður. Hann átti sæti í nefnd þeirri, er konungur
skipaði 30. júlí 1907 til að ræða um stöðu íslands i veldi

Danakonungs, og var við þau nefndarstörf í Kaupmanna-
höfn fyrri hluta ársins 1908. Hann var sæmdur riddara-

krossi dannebrogsorðunnar 15. ágúst 1907.



Viðaukar um sýslumenn.'^

Þingeyjapsýsla.

Fadir.

Móðir:

Kona:

Benedikt Sveinsson.^)

(Sbr. I. B. bls. 135—136).

Sveinn prestur á Þykkvabæjarklaustri (f 5,

sept. 1849) Benediktsson prests í Hraungerði

(j 1839) Sveinssonar prófasts s. st. (f 1805)

Halldórssonar bónda á Melum í Trék^ilisvík

Bjarnasonar hreppstjóra s. st. Steinssonar.

Kristín (f. í apríl 1794, ý í Reykjavik 21. júlí

1879) Jónsdóttir eldra á Esjubergi og Arvelli á

Kjalarnesi Örnólfssonar i Alfsnesi Valdasonar

Örnólfssonar.

Katrín (f. 31. ágúst 1840, j í Rvík 17. maí

1914) Einarsdóttir umboðsmanns á Reynistað

Stefánssonar og Ragnheiðar Benediktsdóttur

Vidah'ns Halldórssonar.

1) Viöaukar pessir snerta að eins hina siöustu sýslumenn,

er hafa ekki áður koniizt að í Sýslumannaæfunum, ásamt fram-

lialdsæfiatriðum þeirra, er áður hefur getiö verið, síðan þær
J)yrjuðu að koma út (1881) til þessa dags, þvi að rétt-ast þótti

að færa alt ritið aö þessu leyti niður til núverandi tima

(1915) um land alt.

2) Ætternis hans og barna, sera lifða 1881, er aö visu getið

I. B. bls. 135— 136, en hér er það tekið nálivæmar.
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Börn: A. Ragnheiður í. í Reykjavík 2. maí 1860, gipt

Júlíusi Sigurðssyni bankastjóra á Akureyri.

B. Sveinn f. á Elliðavatni 26. júli 1862, f s.

st. 8. okt. 1868.

G. Einar f. s. st. 31. okt. 1864, fyrrum sýslu-

maður 1 Rangárþingi, nú búsettur í Reykja-

vik, kvæntur Valgerði Einarsdóttur Zoéga.

(Sjá um hann nánar bls. 519—520 hér að

framan).

D. Kristín f. st. 16. sept. 1867, giptist Árna

sagnfræðingi, aðstoðarmanni við landsbóka-

safnið, Pálssyni prests i Gaulverjabæ Sig-

urðssonar.

E. Sveinlaug f. s. st. 15. júlí 1870, t í Rvík 31.

jan. 1873.

F. Ólafur Sveinar Haukur f. í Rvík 17. júlí

1872; bjó á Vatnsenda í Seltjarnarneshreppi,

drukknaði í ál nálægt Elliðavatni 1. júni

1900, var kvæntur Sigríði dóttur Þorláks

Ólafssonar Johnson kaupmanns í Rvík, en

hún átti síðar Einar Arnórsson ráðherra.

Son Ólafs og hennar: Ólafur Haukur, fædd-

ur eptir lát föður síns.

Benedikt sj'slumaður fékk lausn frá sýslumannsem-

bættinu 1 Þingeyjarsj'slu 13. apríl 1897, og flutti þá frá

Héðinshöfða til Reykjavikur. Andaðist í Reykjavik 2.

ágúst 1899. Um æfi hans vísast til æfisögu í Andvara

XXV. árg. 1900 eptir útgefanda þessa rils.

Steingrímur Jónsson.

Faðir: Jón Sigurðsson alþm., bóndi á Gautlöndum við

Mývatn (f 26. júní 1889).

Móðir: Solveig Jónsdóttir prests í Reykjahlíð, síðar

Kirkjubæ í Tungu Þorsteinssonar stúdents i

Reykjahlíð Jónssonar ríka í Asi í Kelduhverfi

(f 1799) Jónssonar.

Kona: Guðn}' (f. 3. maí 1868) Jónsdóttir bónda á

Grænavalni við Mývatn Jónassonar.
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Börn: A. Þóra Hólmfríður í. 19. okt. 1897.

B. Jón f. 14. marz 1900.

C. Solveig f. 29. okt. 1902.

D. Kristján Pétur f. 4. sept. 1909.

Steingrímur sýslumaður er fæddur á Gautlöndum 27.

desember 1867, kom 1 skóla 1883 og settist i 2. bekk,

og var útskrifaður 1888 með 1. einkunn (101 st.), tók próf

í heimspeki við háskólann 21. júní 1889 með 1. einkunn,

og embættispróf í lögum 15. júni 1894, einnig með 1.

einkunn, varð s. á. aðstoðarmaður i íslenzka ráðaneytinu

í Kaupmannahöfn, en var settur sj'slumaður í Þingeyjar-

s5'slu 15. júní 1897 frá 1. júlí s. á. og fékk veitingu fyrir

því embætti 5. maí 1898. Hann hefur setið á öllum al-

þingum síðan 1907 sem konungkjörinn þingmaður. Var

nefndarmaður í millilandanefndinni um sambandsmálið

1908. Býr á Húsavík.

Byjafjapðapsýsla.
(Sbr. I. B., bls. 294).

Stefán Thorarensen s\'slumaður (I. B. bls. 294) fékk

lausn frá sýslumannsembættinu og bæjaríógetaembættinu

á Akureyri 3. janúar 1891 og andaðist á Akureyri 14.

október 1901.

Börn Stefáns sýslumanns og konu hans, Olivie Al-

vilde (fædd Juby), sem til aldurs komust, voru:

A. Oddur lyfsali á Akureyri, kvæntur Alma Clara Mar-

grethe Schiöth, dóttur P. F. H. Schiöth bakara á

Akureyri.

B. Solveig Lovise gipt Möller forstióra í Kaupmanna-
höfn.

C. Jóhann Stefán, bjó um hríð í Kaupangi, fór til

Vesturheims.

Klemens Jónsson.

Faðir: Jón Jónsson Borgfirðingur, lengi lögregluþjónn

í Reykjavík (t 20. okt. 1912).

Móðir: Anna Guðrún Eiríksdótlir.
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Kona /yrri: Þorbjörg (ý 30. jan. 1902) Stefánsdóttir sj'slu-

manns í Arnessýslu Björnssonar (sbr. hér áður

bls. 372).

Börn: A. Anna Guðrún f. í Kaupm.höfn 19. júní 1890,

gipt 1913 séra Tryggva á Hesti syni Þór-

halls biskups. Þ. b.: Klemens.

B. Agnar Stefán, dó ungur.

C. Karen Emilia, f. 6. maí 1893, i 28. okt.

1911.

Kona siðari: Anna María (f. 1. júní 1879) dóttir P. F. H.

Schiöth bakara á Akureyri.

Börn: D. Agnar Klemens f. 13. okt. 1909.

E. Alma Valborg f. 21. sept. 1910.

Klemens landritari er fæddur á Akureyri 27. ágúst

1862, fluttist með foreldrum sínum til Reykjavíkur 1865,

kom i Reykjavíkurskóla 1877 og var útskrifaður þaðan 1883

með 1. einkunn (92 st.), tók próf í heimspeki við háskólann

23. júní 1884 með 1. einkunn og embættispróf í lögfræði

4. júní 1888 með 1. einkunn (93 st.), varð árið eptir að-

stoðarmaður í íslenzka ráðaneytinu, en settur sj'slumaður

i Eyjafjarðarsýslu og bæjarfógeti á Akurejai 1. júlí 1891

frá 1. sept. s. á., og fékk veilingu fyrir þeim embættum
13. apríl 1892. Var settur amtmaður í Norður- og Austur-

«mtinu frá 1. júlí 1894 þangað til Páll Briem tók við í

lok nóvember s. á., en 2. marz 1904 var hann skipaður

landritari og flutti þá til Reykjavíkur. Var alþingismaður

Eyfirðinga frá 1893 til 1903 og forseti neðri deildar 1901,

1902 og 1903. Var formaður í skattamálanefnd, er skip-

uð var 2. des. 1907. Varð riddari af dannebrog 27. jan.

1904, dbrm. 8. ágúst 1907, riddari af þýzku krónuorð-

unni 2. st. 1912, og offiseri af frakknesku heiðursfylk-

ingunni 1913. Hann hefur samið wLögfræðingatalw, (Við-

auka við Lögfræðingatal M. Stephensens landshöfðingja)

prentað í ritum Sögufélagsins 1910.

Páll Friðrlk Vídalin Bjarnason.

Hann var seltur sýslumaður í Eyjafjarðarsj'slu og

ÍDæjarfógeti á Akureyri 19. marz 1904 frá 1. maí s. á.

52
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þangað til í okl. s. á., að Guðlaugur Guðmundsson tók

við. (Sjá um hann síðar).

Guðlaugur Guðmundsson.

Hann var skipaður sýslumaður í Ej'jafjarðarsýslu og

bæjarfógeti á Akureyri 20. júlí 1904 og andaðist þar 5.

ágúst 1913. (Sjá um hann við Skaptafellss^slu bls. 676
— 678 hér að framan).

Jóhannes JiíUus Havsteen cand. jur. (f. 13. júlí 1886)»

son Jakobs V. Havsteen etazráðs á Oddeyri, var settur

til að þjóna sjslumanns- og bæjarfógetaembættinu eptir

lát Guðlaugs sumarið 1913 og gegndi þeim embættum
til vorsins 1914, að Páll Einarsson tók við, en hefur sið-

ar verið aðstoðarmaður hans. Hann er útskrifaður úr

skóla 1905 með 1. einkunn (92 st.) og tók embættispróf

í lögfræði við Hafnarháskóla 1913 með 1. eink. Er kvænt-

ur Þórunni dóttur Jóns Þórarinssonar fræðslumálastjóra

í Reykjavík.

Páll Einarsson.

Sjá um hann við Gullbringusýslu (bls. 195 hér a5

framan). Honum var veitt sýslumannsembættið í Eyja-

fjarðarsN'slu og bæjarfógetaembættið á Akureyrí 20. apríl

1914 frá 1. júlí s. á. og flutti þangað um vorið. Hann
er kvæntur í síðara sinn Sigríði (f. 24. des. 1889) dóttur

Franz Siemsens fyr sýslumanns (sbr. bls. 194 hér a5

framan), og eru börn þeirra: Einar Baldvin (f. 29. febr..

1912) og Sigríður (f. 21. maí 1913).

Skagafjardapsýsla.
(Sbr. I. B. bls. 432).

Eggert Gunnlaugsson Briem fékk lausn frá sýslu-

mannsembættinu í Skagafjarðarsýslu 29. marz 1884, og.

andaðist í Reykjavik 11. marz 1894. Sjá nánar um hann
bls. 512—515 hér að framan).
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Jóhannes Davíð Olafsson.

Faðir: Ólafur Einarsson Johnsen prófastur á Stað á

Reykjanesi (ý 1885).

Móðir: Sigríður (f 26. mai 1875) Þorláksdóttir prests

i Kjalarnesþingum Loplssonar.

Kona: Margrét (f. 19. febr. 1855) Guðmundsdóttir próf-

asts í Arnarbæli Einarssonar Johnsen. Pau
bræðrabörn.

Börn: A. Ólafur f. 23. nóv. 1885, útskrifaður úr skóla

1905, andaðist á Akureyri 18. maí 1912.

B. Guðmundur f. 1887, dó ungur.

C. Alexander f. 15. júlí 1888, útskrifaður úr

skóla 1907, cand. mag. i þýzku við Hafnar-

háskóla haustið 1912.

D. Sigrún f. 1. ágúst 1889.

E. Valdimar Davíð f. 18. sept. 189G. Er á

verzlunarskrifstofu í Kaupmannahöfn.

Jóhannes sýslumaður var fæddur á Stað á Reykja-

nesi 26. október 1855, kom i skóla 1872 og var útskrif-

aður 1878 með 2. einkunn (62 st.), tók próf í heimspeki

við háskólann 21. júní 1879 með ágætiseinkunn, en em-
bættispróf í lögfræði 12. júní 1883 með 1. einkunn (99

st.), var 20. des s. á. settur af landshöfðingja, en 10. jan.

1884 af ráðgjafanum málafærslumaður við landsyfirrétt-

inn, fékk 2. júlí 1884 veitingu fyrir Skagafjarðarsýslu, en

5. nóv. 1886 fyrir Borgarfjarðar- og Mýrasvslu, en fékk

að vera kyr í Skagafjarðarsýslu 15. apríl 1887. Hann bjó

fyrst á Gili, en síðar á Sauðárkrók, og andaðist þar 26.

marz 1897 (sbr. III. B., bls. 380). Margrél ekkja hans

flutti eptir lát hans til Reykjavíkur, en siðar til Kaup-
mannahafnar. Jóhannes sjslumaður var Ijúfmenni og

mjög vel látinn af sýslubúum sínum.

Eggert Ólafur Eggertsson Briem.

Faðir: Eggert Gunnlaugsson Briem, síðast s^slumaður

í Skagafirði (sbr. bls. 512—515).

Móðir: Ingibjörg Eiríksdóttir sýslumanns Sverrissonar.
52*
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Kona: Guðrún (f. 16. maí 1869) Jónsdóltir prófasts á

Auðkúlu Þórðarsonar og Sigríðar Eiríksdóttur

s^'slumanns Sverrissonar. Þau hjón eru systra-

börn.

Börn: A. Sigríður f. 9. júlí 1901.

B. Gunnlaugur f. 5. febr. 1903.

Eggert Briem er fæddur á Reynistað 25. júlí 1867,

kom i skóla 1881, og var útskrifaður 1887 með 1. eink-

unn (98 st.), tók próf í heimspeki við háskólann 18. júni

1888 með 1. einkunn og embættispróf í lögfræði 9. júní

1893 með 1. einkunn (133 st.), var skipaður málsfærslu-

maður við landsyfirréttinn 6. sept. s. á., en settur sýslu-

maður í Norður-ISJúlasýslu og bæjarfógeti á Seyðisfirði

21. febr. 1896, og settur sj'slumaður í Skagafjarðarsj^slu

30. sept. 1897, en fékk veitingu fyrir því embætti 26. okt.

s. á. Bjó á Sauðárkrók meðan hann var sj'slumaður þar.

Var skipaður skrifslofustjóri í stjórnarráði íslands 2. marz

1904, og veitti 3. skrifstofu (fjármálaskrifstofunni) for-

stöðu, þangað til 1909, að hann varð skrifstofustjóri

á 1. skrifstofu (dómsmálaskrifstofunni). Hinn 30. marz

1908 var hann, ásamt sínu eigin embætti, settur 2. með-

dómandi í yfirréttinum, og gengdi því embætti þangað til

Halldór Daníelsson tók við því um nj'ár 1909 og síðar

16. marz 1911 var Eggert skrifstofustjóri settur 1. með-

dómandi í sama rétti og gegndi því embætti, ásamt sinu

eigin embætti, meðan Kristján Jónsson háyfirdómari var

ráðherra, eða þangað til seint í júlí 1912. Hann hefir og

verið endurskoðandi Landsbankans fyrir hönd stjórnar-

ráðsins síðan um nýár 1909 og fastur prófdómandi við

lagapróf á háskólanum síðan 1912. Hann er og í stjórn

Búnaðarfélags íslands og í niðurjöfnunarnefnd Reykjavík-

ur. Var sæmdur riddarakrossi dannebrogsorðunnar 21.

maí 1913.

Guðmundur Björnsson.

Hann var settur sj'slumaður 1 Skagafjarðarsýslu 25.

apríl 1904 frá 1. maí s. á. og þjónaði þar til jafnlengdar

1905. (Sjá um hann við Barðastrandarsjslu hér á eptir).
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Páll Friðrik Vídalin Bjarnason.

Faðir: Bjarni E. Magnússon sýslumaður í Húnavatns-

sýslu. (Sbr. bls. 564—565).

Móðir: Hildur Solveig (f. 31. ágúst 1835) Bjarnadóttir

amtmanns Thorarensens Vigfússsonar sýslu-

manns Þórarinssonar.

Kona: Margrét Arnadóttir óðalsbónda 1 Höfnum á

Skaga Sigurðssonar og s. k. hans Jóninnu Þór-

eyjar Jónsdóttur.

Barn: A. Bjarni.

Páll sýslumaður er fæddur á Geitaskarði 1 Langadal

16. október 1873, kom í skóla 1889 og var útskrifaður

1895 með ágætiseinkunn (106 st.), tók próf í heimspeki

við háskólann 11. júni 1896, einnig með ágætiseinkunn og

embættispróf i lögum 22. júní 1900 með 1. einkunn (133

st.). Var svo um hríð aðstoðarmaður hjá bæjarfógetan-

um í Kaupmannahöfn, var settur sýslumaður í EyjaQarð-

arsýslu og bæjarfógeti á Akureyri 19. marz 1904 frá 1.

maí s. á. og þjónaði þar þangað til Guðlaugur sj'slumað-

ur Guðmundsson tók við 1 október s. á., en 29. sept. s. á.

var Páll seltur málaflutningsmaður við landsyfirréttinn, og

fékk veitingu fyrir Skagafjarðarsýslu 21. febrúar 1905»

fékk veitingu fyrir Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 26.

marz 1912 frá 1. iúlí s. á,, en var 29. júní s, á. settur til

að gegna sýslumannsembættinu í Skagafirði mánuðina

júlí og ágúst. Flutti svo vestur i Stykkishólm og bj'r þar.

Magnús Guðmundsson.

Faðir: Guðmundur bóndi í Holti í Svínadal Þorsteins-

son bónda í Sólheimum Helgasonar Eiríks-

sonar í Bolholti Jónssonar.

Móðir: Björg Magnúsdóltir bónda á Grófargili í Skaga-

íirði Magnússonar.

Kona: Soffía (f. 6. okt. 1878) Bogadóttir Smith bónda

í Arnarbæli á Fellsströnd og Oddnýjar Þor-

steinsdóttur, systur Guðmundar í Holti. Eru

þau hjón því systkinabörn.
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Börn: A. Bogi Smith f. 27. apríl 1909.

B. Björg.

Magnús sýslumaður er fæddur á Rútsstöðum í Húna-
vatnssýslu 6. febrúar 1879, kom 1 skóla 1896 og var út-

skrifaður 1902 með ágætiseinkunn (106 st.), tók próf í

heimspeki 4. júní 1903, einnig með ágætiseinkunn, en

embættispróf í lögum 25. júní 1907 með 1. einkunn (175

st.) varð s. á. aðstoðarmaður í stjórnarráðinu, en skipað-

ur sýslumaður 1 Skagafjarðarsj'slu 24. júlí 1912 frá 1.

september s. á, Hann b<T á Sauðárkrók.

Hiínavatnssýsla.
(Sbr. I. B. bls. 635).

Láriis Blöndal (I, 635) fékk veitingu fyrir amtmanns-
embættinu norðan og austan 26. febrúar 1894 frá 1. júlí

s. á., en andaðist á heimili sínu Kornsá 12. maí s. á.,

áður en hann tæki við embættinu. (Sjá nánar um hann
við Dalasýslu H, 748—750).

Benedikt Blöndal umboðsmaður í Hvammi i Vatnsdal,

bróðir Lárusar s^slumanns, var 22. júni 1894 settur til

að gegna sýslunni frá 1. júh', meðan hún stæði óveitt.

Jóhannes Jóhannesson.

Hann var settur sxslumaður í Húnavatnss\'slu 1. ágúst

1894 frá 1. sept. s. á. og þjónaði henni þangað til hann
tók við sýslumannsembættinu í Norður-Múlas\'slu og bæj-

arfógetaembættinu á Sej'ðisfirði 1897. (Sjá nánar um
hann þar, bls. 804—805 hér að framan).

Gisli ísleifsson.

Faðir: ísleifur Gíslason prestur í Arnarbæli (ý 21. okt.

1892).

Móðir: Karítas Markúsdóttir prests i Odda Jónssonar

lektors.

Kona: Lucinda Josefa Ágústa (f. 19. apríl 1879) dóttir

Jóhanns G. MöUers kaupmanns á Blönduósi.

Börn: A. Alvilda Ása f. 22. júní 1902.
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B. Karítas f. 1. júlí 1903.

C. Jóhanna f. 10. febr. 1905.

D. ísleifur f. 1. júní 1906.

Gísli er fæddur á Slokkalæk á Rangárvöllum 22. apríl

1868, kom í skóla 1883 og settist í 2. bekk, útskrifaður

1888 með 1. einkunn (94 st.), tók próf í heimspeki 21.

júní 1889 með 2. einkunn, og embæltispróf í lögum 15. júní

1894 með 2. einkunn (113 st.), en gekk upp aptur 2. febr.

1895 og fékk þá 1. einkunn (123 st.), var settur máls-

færslumaður við landsyfirréttinn 29. febr. 1896, og 28.

ágúst 1897 seltur sýslumaður í Húnavatnss^'^slu frá 1.

sept. s. á., en fékk veitingu fyrir sj'slunni 26. okt. s. á.,

Hann bjó á Blönduósi meðan hann liélt sýsluna. Vegna

vanskila á s^'slugjöldum var honum vikið frá em-
bætti um stundarsakir 12. júlí 1912, en fékk lausn frá

því samkvæmt beiðni hans og án eptirlauna 23. apríl

1913, varð s. á. aðsloðarmaður í stjórnarráðinu og flutti

þá lil Reykjavikur.

Björn Þórðarson.

(Sjá um hann bls. 566— 567 hér að framan). Hann
var settur sýslumaður í Húnavatnss^'slu 12. júlí 1912, þá
er Gisla s}slumanni var vikið frá, og þjónaði þar til

vorsins 1914, að Ari Jónsson tók við sj'slunni (sjá við-

auka við Mýra- og Borgarfjarðarsýslu).

Ari Jónsson.

Faðir: Jón bóndi á Hjöllum í Þorskafirði Finnsson

á Eyri í Gufudalssveit Arasonar.

Móðir: Sigríður Jónsdóttir bónda á Kletti í Kollafirði

Guðnasonar.

Kona: Matthildur (f. 29. sept. 1889) Einarsdóttir skálds

Hjörleifssonar.

Börn: A. Sigurður f. 15. marz 1909.

B. Einar f. 3. jan. 1911.

Ari sýslumaður er fæddur á Hjöllum í F*orskafirði 7.

júní 1872, kom í skóla 1893 og settist í 2. bekk, útskrif-
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aður 1898 með 1. einkunn (90 st.), tók próf í heimspeki

16. júni 1899 með ágætiseinkunn, en embættispróf í lög-

fræði 27. júní 1905 með 2. einkunn (91 st.). Var svo

ritstjóri blaðsins wDagfaraw, er gefmn var út á Eskifirði

1906, og siðar meðritsljóri »Ingólfs« þangað til í júní 1909.

Var settur aðstoðarmaður í stjórnarráðinu 1. september

1909 og skipaður 7. desember 1910, Var kosinn alþingis-

maður fyrir Strandasýslu 10. september 1908, og sat á al-

þingi 1909 og 1911. Fékk veitingu fyrir sýslumannsem-

bættinu í Húnavatnssýslu 8. jan. 1914 frá 1. apríl s. á.

og tók við sj'slunni um vorið. Bjt á Blönduósi.

Bapdastpandapsýsla.
(Sbr. II. B., bls. 149).

A. L. E. Fischer sj'slumaður fékk embætti í Dan-

mörku 1893. (Sjá um hann við Skaptafellss^slu (bls. 676).

Kona Fischers sýslumanns hét Amaha Jochumine, fædd

Holst. Börn þeirra voru: Laura, EUne, Sofie, Elizabeth,

Hans Holst og Jakob Júlíus Kristófer.

Sigurður E. Briem var settur sýslumaður 26. júlí 1893

frá 1. ágúst og þjónaði þar tvo mánuði, þangað til Páll

sýslumaður tók við (sbr. HI. 250).

Páll Einarsson.

Sjá um hann hér áður (bls. 195 og 810). Hann fékk

veitingu fyrir sýslunni 1. september 1893, og þjónaði henni

þangað til hann fékk Gullbringu- og Kjósarsýslu 1899.

Halidór Bjarnason.

Faðir: Bjarni bóndi á Úlfagili í Húnavatnssjslu Jóns-

son á Rútsstöðum Markússonar umboðsmanns
í Lóni í Hörgárdal Markússonar.

Móðir: Halldóra Jónsdóttir bónda á Kolugili Sigurðs-

sonar og Þórvarar Eldjárnsdóttur stúdents Hall-

grímssonar prófasts Eldjárnssonar.

Kona: Margrét (f. 19. jan. 1857, f 29. sept. 1912) Egils-
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dóttir bókbindara í Reykjavík Jónssonar og

konu hans Guðrúnar Halldórsdóttur prófasts á

Melstað Amundasonar.

Halldór sýslumaður var fæddur á Ulfagili 25. sept-

ember 1863, kom í lærða skólann 1881, og var útskrifað-

ur 1887 með 1. einkunn (86 st.), tók próf í heimspeki

við háskólann 27. júní 1888 með 1. einkunn, og embættis-

próf í lögfræði 17. febrúar 1894 með 2. einkunn (115 st.).

Var nokkur ár bæjarfógetafulltrúi í Reykjavik og við mála-

færslustörf þar, en settur sj'slumaður í Barðastrandarsj'Slu

13. október 1899 og fékk veitingu fyrir sýslunni 13. janú-

ar 1900. Bjó á Patreksfirði (Vatneyri). xVndaðist í Reykja-

vík 1. febrúar 1905 úr krabbameini innvortis. Hann var

vel gáfaður maður og drengur góður.

Slgurður Pétursson Eggerz,

Hann var seltur sýslumaður í Barðastrandasýslu 15^

febrúar 1905 frá 1. marz s. á. og þjónaði henni þangað

til Guðmundur sj'slumaður Björnsson tók við um vorið.

(Sjá um Sigurð Eggerz við Skaptafellssýslu bls. 678—679).

Guðmundur Björnsson.

Faðir: Bj'örn Asmundsson lireppstjóri á Svarfhóli í

Stafholtstungum (f 7. ágúst 1912).

Móðir: Þuríður Jónsdóttir. (Sjá um framætt þessara

hjóna in, 356).

Kona: Þóra Leopoldína (f. 26. ágúst 1879) JúHusdóttir

læknis Halldórssoiiar yfirkennara Friðrikssonar.

Börn: A. Ingibjörg Emma f. 5. júlí 1903.

B. Pétur Emil Júlíus f. 25. júlí 1904.

C. Björn f. 7. okt. 1905.

D. Þuríður Jenny f. 13. jan. 1907.

E. Karl Leó f. 23. febr. 1908.

F. Jórunn f. 6. sept. 1913.

Guðmundur sýslumaður er fæddur á Svarfhóli 1 Staf-

holtstungum 5. desember 1873, kom í lærða skólann 1890

og var útskrifaður 1896 með 1. einkunn (99 st.), tók

próf 1 heimspeki 11. júní 1897 með ágætiseinkunn og em-
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bættispróf í lögfræði 20. febrúar 1902 með 2. einkunn

(109 st.). Hann var settur sj'slumaður í Skagafjarðar-

sýslu 25. april 1904 frá 1. maí s. á. og þjónaði þar til

jafnlengdar 1905, fékk veitingu fyrir Barðastrandarsýslu

25. maí 1905 og settist þá að á Vatneyri.

Isafjapdapsýsla.
(Sbr. II. B. bls. 251).

Skúli Tlwroddsen (II. 251) þjónaði sj-slunni til 15.

ágúst 1892, að honum var vikið frá embætti, en 31, maí

1895 fékk hann lausn með eptirlaunum. Var svo nokk-

ur ár kaupmaður á ísafirði, en kej'pti Bessastaði 1901 og

bjó þar þangað til hann flutti til Reykjavikur 1908. Hefur

verið ritstjóri »Þjóðviljans« siðan 1892. Sat fyrst á alþingi

1891 fyrir Eyjafjarðars^-slu og á öllum þingum síðan fyrir

ísafjarðarsSslu (Xorður-IsaQarðars\slu eptir sx'sluskipting-

una). Var skipaður í millilandanefndina í sambands-

málinu, og varð riddari af dannebrog 8. ágúst 1907.

Kona hans er Theodora (f. 1. júlí 1863) dóttir Guð-

mundar prófasts Einarssonar á Breiðabólsstað á Skógar-

strönd, og eru börn þeirra (sbr. III, 538— 539):

A. Unnur (f. 20. ágúst 1885) gipt Halldóri Georg Stef-

ánssyni lækni á Flateyri.

B. Guðmundur (f. 1. febr. 1887) héraðslæknir á Húsa-

vík, kvæntur Regínu Benediktsdóttur prófasts á

Grenjaðarstað Kristjánssonar.

C. Skúli (f. 24. marz 1890) cand. jur., málsfærslumað-

ur á ísafirði.

D. Þorvaldur (f. 11. febr. 1892), nú í Argentínu.

E. Kristín Ólína f. 29. apríl 1894.

F. Katrín f. 7. júlí 1896.

G. Jón f. 18. febr. 1898.

H. Ragnhildur f. 26. ágúst 1899.

I. BolH f. 26. apríl 1901.

K. Sigurður f. 24. júlí 1902.

L. Sverrir f. 15. júlí 1904.

M. María Kristín f. 12. sept. 1906.
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Lárus H. Bjarnason.

Sjá SnæfellsnessN'slu (III, 250—251). Hann var settur

sj'slumaður í ísafjarðarsjslu og bæjarfógeti á ísafirði 26.

ágúst 1892 frá 1. sept. s. á., og þjónaði þeim embæltuni

til 1. ágúst 1894, að hann tók við Snæfellsness- og

Hnappadalss}'slu.

Sigurður Eggertsson Briem.

Hann var settur sýslumaður i ísafjarðarsýslu og bæj-

^rfógeti á ísaíirði 7. júlí 1894 og tók við þeim embætt-

um af Lárusi H. Bjarnason 1. ágúst s. á. Þjónaði þar

])angað til Hannes Hafstein tók við vorið 1896. (Sjá

frekar um Sigurð Briem III, 249—250).

Hannes Þórður Hafstein.

Hann fékk veitingu fyrir sýslumannsembættinu í ísa-

fjarðars}'slu og bæjarfógetaembættinu á ísafirði 26. sept-

^mber 1895 og tók við þeim af Sigurði Briem vorið 1896.

Þjónaði þar þangað til Iiann varð ráðherra íslands 1.

febrúar 1904. Sjá meira um hann II, 752—754. Til við-

bótar því, sem þar er sagt, má geta þess, að hann var

varaformaður í millilandanefndinni í sambandsmálinu, en

fékk lausn frá ráðherraembættinu með eptirlaunum frá 1.

april 1909 og varð þá 3. bankastjóri við íslandsbanka.

Var á ný skipaður ráðherra 24. júlí 1912, og þjónaði því

embætti þangað til sumarið 1914, að hann fékk að nvju

lausn frá því með eptirlaunum. Hann hefur setið á öll-

um þingum síðan 1903 sem fulltrúi Eyfirðinga, auk þings-

ins 1901 sem fulltrúi ísfirðinga, og var kosinn forseti sam-

einaðs þings á aukaþinginu 1912, áður en hann varð ráð-

herra að n5"ju. Hann er sæmdur mörgum tignarmerkj-

um. Konu sína Ragnheiði Stefánsdóttur (f. Thordersen)

missti hann 18. júlí 1913. H. Hafstein er nú (1915) einn

af þremur bankastjórum íslandsbanka. Yngstu barna

hans er getið hér áður bls. 796.
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Grímur Jónas Jónsson.

Faðir: Jón Hjörtsson síðast prestur á Gilsbakka (f 25,

júní 1881).

Móðir: Kristín (y 26. marz 1869) Þorvaldsdóttir próf-

asts i Holti undir Eyjafjöllum Böðvarssonar.

Kona: Ingveldur (f. 26. nóv. 1864) dóttir Guðmundar
prófasts Einarssonar Johnsens í Arnarbæli.

Börn: A. Jón verzlunarmaður á Suðureyri í Súganda-

firði, kvæntur Asu Finnsdóttur kaupmanns
á ísafirði Þórðarsonar.

B. Sigríður.

C. Sigurður (f. 20. apríl 1896), nú í almenna

mentaskólanum.

Dóttir Gríms áður en hann kvæntist:

D. Ásthildur, gipt Magnúsi kennara Magnússyni

Magnússonar prests í Eydölum Bergssonar,^

bróðursyni meistara Eiríks Magnússonar.

Þau eru í Ameríku.

Grímur er fæddur á Krossi í Landeyjum 14. júlí 1855

kom í lærða skólann 1869 og var útskrifaður 1875

með 2. einkunn (74 st.), las fyrst læknisfræði, en síðar

guðfræði og tók embættispróf frá prestaskólanum 23. ágúst

1878 með 2. einkunn betri. Gerðist síðar kennari við

barnaskólann á ísafirði og hafði lengi forstöðu hans á

hendi. Gaf út á ísafirði blaðið wGrettira 1893—1894. Var

settur 2. janúar 1904 til að gegna sýslumannsembættinu

í ísafjarðarsýslu og bæjarfógetaembæltinu á ísafirði frá 1.

febrúar s. á., þá er Hannes Hafstein sleppti þeim em-

bættum, og þjónaði Grímur þar þangað til Magnús sýslu-

maður Torfason tók við 1. ágúst s. á. Er Grímur nú

bókhaldari við verzlun Á. Asgeirssonar á ísafirði.

Hans Magnús Torfason.

Hann var skipaður sS^sIumaður í ísafjarðarsj'slu og;

bæjarfógeti á ísafirði 6. júní 1904 og tók við þeim em-

bættum 1. ágúst s, á. Hann varð riddari af dannebrog.

12. ágúst 1907. (Sjá meira um hann bls. 518—519 hér

að framan).
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Stpandasýsla.
(Sbr. II. B. bls. 404).

Marinó Havsteen sýslumaður fékk lausn frá sýslu-

mannsembættinu í Strandasjslu frá 1. apríl 1909. Flulli

hann síðar (1912) tii Reykjavíkur og er nú aðstoðarmað-

ur i stjórnarráðinu. Börn lians og konu hans Þórunnar

Eyjólfsdóttur eru:

A. Elin Elizabet f. 31. júH 1904.

B. Jóhanna Laura f. 28. des. 1906.

C. Hannes Þórður f. 16. ágúst 1908.

D. Katrín Kristjana f. 25. des. 1909.

E. Eyjólfur Jónsson f. 29. ágúst 1911.

F. Þórunn Jónassen f. 23. ágúst 1912.

Halldór Kristján Júhusson.

Fadir: Pétur Emil Júlíus Halldórsson fyrrum læknir í

Húnavatnssj'slu, nú í Reykjavík.

Móðir: Ingibjörg (f. 22. jan. 1849) Magnúsdóttir prests

á Grenjaðarstað Jónssonar.

Kona: Ingibjörg (f. 28. marz 1884) dóttir Hjartar Lín-

dals óðalsbónda á Fremra-Núpi í Miðfirði Bene-

diktssonar.

Börn: A. Hjörtur f. 18. júní 1908.

Son Halldórs sýslumanns, áður en hann kvænt-

ist, með Þórhildi Eiríksdóttur Halldórssonar

stúdents á Ulfsstöðum Sigurðssonar, er Eiríkur

f. í Kaupm.höfn 21. ágúst 1903.

Halldór sj'slumaður er fæddur á Breiðabólsstað 1

Yesturhópi 29. október 1877, kom i lærða skólann 1890

og var útskrifaður 1896 með 1. einkunn (101 st.), tók

próf í heimspeki við liáskólann 16. júní 1897 með ágætis-

einkunn og embættispróf í lögfræði 3. febrúar 1905 með
2. einkunn (107 st.). Var síðan bæjarfógetafulltrúi í

Reykjavík, en fékk veitingu fyrir Strandasj'slu 1. april

1909, og settist þá að á Borðeyri.
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Dalasýsla.
(II, 704— 755),

Björn Bjarnarson sj'slumaður fékk lausn frá sSslu-

mannsembættinu í Dalasj^slu 11. sept. 1914 frá 1. janú-

ar 1915. Hann var síðast á alþingi 1907 sem þing-

maður Dalamanna.

Július Kristján Linnet.

Faðir: Hans Linnet bókhaldari í Hafnarfirði.

Móðir: Gróa Jónsdóttir bónda í Fellsaxlarkoti Jóns-

sonar.

Kr. Linnet er fæddur 1 Reykjavík 1. febrúar 1881,.

kom í lærða skólann 1893 og var útskrifaður 1899 með
1. einkunn (98 st.), tók próf í heimspeki við háskólann

21. júni 1900 með 1. einkunn, en embættispróf í lögfræði

19. júní 1907 með 2. einkunn (101 st.). Var síðar yfir-

réttarmálafærslumaður í Reylijavik, og settur lögreglustjóri

á Siglufirði sumurin 1909 og 1910, en 31. desember 1914

var hann settur sýslumaður í Dalasj'slu frá 1. jan. 1915,.

þá er Björn sýslumaður sleppti lienni.

Snæfellsness- og Hnappa-
dalssýsla.

(III, 251).

Láras H. Bjarnason sj'slumaður var slvipaður for-

stjóri hins nýstofnaða lagaskóla 13. maí 1908, og prófessor

við lagadeild Iiins njstofnaða háskóla 22. september 1911.

Hanu sat síðast á alþingi sem þingmaður Snæfellinga

1907, en 1909 og 1911 sem konungkjörinn þingmaður, og

á aukaþinginu 1912 og þinginu 1913 sem 1. þingmaður

Reykvíkinga.

Guðmundur Pétursson Eggerz.

Hann þjónaði sem settur sýslumannsembættinu í Snæ-

fellsness- og Hnappadalssjslu í fjarveru Lárusar H. Bjarna-

son og á lians ábyrgð, meðan hann dvaldi erlendis á ár-
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unum 1906—1908, en 30. júní 1908 var Guðmundur selt-

ur á eigin ábyrgð fyrir sýsluna frá 1. júlí s. á. og fékk

veitingu fyrir henni 19. nóv. s. á., en 4. október 1911

fyrir Suður-Múlasýslu, og sleppti algerlega Snæfellsness-

sýslu 1. marz 1912. (Sjá um hann Suður-Múlasýslu).

Magnús Blöndal hreppstjóri i Stykkishólmi, son Bene-

dikts Blöndals umboðsmanns 1 Hvammi í Vatnsdal, var

17. febrúar 1912 settur um stundarsakir frá 1. marz s. á.

til að gegna sj^slumannsembættinu í Snæfellsncss- og

Hnappadalssýslu, en 29. júní s. á. var

Sigiirjón Markússon settur til að þjóna henni mánuð-

ina júlí og ágúst, þangað til Páll V. Bjarnason sýslumað-

ur kæmi þangað. (Sjá um Sigurjón hér á eptir).

Páll Friðrik Vidalin Bjarnason.

Hann fékk veitingu fyrir Snæfellsness- og Hnappa-

dalssj'slu 26. marz 1912 frá 1. júlí s. á., en tók ekki við

henni fyr en 1. september s. á. Hann býr i Stykkishóhni.

(Sjá um hann bls. 812).

Mýpa- og Bopg apf j arð a rsýsla.
(Sbr. III, 381 og 540).

Sigurður Pórðarson s\'slumaður (III, 381) fékk lausn

frá sj'slumannsembættinu í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu

27. júlí 1914.

Björn Þórðarson.

Hann var settur sýslumaður í Mýra- og Borgarfjarðar-

sýslu 31. júlí 1914 og settist þá að í Borgarnesi. Hann

kvænlist s. á. Ingibjörgu dóttur Ólafs Briems umboðs-

manns á Álfgeirsvöllum (sbr. bls. 513 hér að framan).

(Sjá um Björn bls. 566—567 og bls. 815).

Skaptafellssýsla.
Sigurðnr Pétursson Eggerz var skipaður ráðherra ís-

lands 21. júlí 1914, beiddist lausnar 30. nóv s. á., en
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gegndi þó ráðherraerabættinu til 5. maí 1915, að hann

fékk algerlega lausn frá því með eptirlaunum. (Sjá meira

um hann bls. 678—679).

Sigurjón Markússon.

Faðir: Markús forstöðumaður st^rimannaskólans í

Rej'kjavik (ý 28. júni 1900) Bjarnason á Baul-

húsum í Arnarfirði Símonarsonar á Dynjanda í

Arnarfirði Sigurðssonar úr Eyjafirði Gunnars-

sonar.

Móðir: Björg Jónsdóttir timburmanns Jónssonar, bróð-

urdóttir frú Sigríðar, er Jón rektor í*orkels-

son átti.

Kona: Sigríður Þorbjörg (f. 30. maí 1889) Björnsdóttir

bónda í Alptártungu Björnssonar og Jensínu

Bjarnadóttur, systur Markúsar skólastjóra, og

eru þau hjón því systkinabörn.

Börn: A. Markús Finnbogi f. 11. júlí 1910.

B. Björg.

C. Jóhanna.

Sigurjón er fæddur í Reykjavik 27. ágúst 1879, kom
í lærða skólann 1893 og var útskrifaður 1900 með 1.

einkunn (85 st.), tók próf í heiraspeki við háskólann 13.

júní 1901 með ágætiseinkunn, en erabættispróf í lögfræði

15. júní 1907 með 2. einkunn (93 st.). Var síðar fulltrúi

hjá Jóni Magnússyni bæjaríógeta frá nj'ári 1909, en 28.

september 1911 var hann settur sjslumaður í Suður-

Múlasjslu frá 1. október s. á., þá er Tulinius sleppti, og

þjónaði þar til vorsins 1912, að Guðraundur Eggerz tók

við, en 29. júní 1912 var Sigurjón settur til að gegna

sj'sluraannsembættinu 1 Snæfellsness- og Hnappadalssýslu

mánuðina júlí og ágúst, þangað til Páll V. Bjarnason

sýslumaður tók þar við. Bjó síðan í Ögri við Stykkis-

hólm, og hafði á hendi málsfærslustörf samhliða búskap,

en suraarið 1914 var hann settur s^sluraaður í Skapta-

fellssj'slu og settist að í Vík í Mýrdal. Fékk veitingu fyrir

þeirri sýslu 17. febrúar 1915.



Viðaukar,
skýringargreinar og ieiðréttingar við

Sýslumannaæfir I,— IV.

I. B.^)

Bls. 55, 11. 1. a. n.: Vermundur les: Hermundur.
— 69, 13. 1. a. o.: Olafur í Krossavík (réttara: Krossanesi við

Eyjafjörö) var ekki son séra Odds Porkels-

sonar á Hofi, heldur bróðir hans. Kona
hans var Puríður (ekki Prúður) Eiriksdóttir

prests á AuÖkúlu Magnússonar. Margrét
kona Jóns klausturhaldara í Skriðu (18. 1.

a. o.) var ekki dóttir síra Odds, heldur
stjúpdóttir hans, dóttir sira Bjarna Högna-
sonar á Hofi og Ingibjargar, er séra Oddur
átti síðar.

— 103, 19. 1. a. o.: Bjarni lögréttumaöur á Móeiðarhvoli (f 1754)

var Pórðarson, en ekki Brynjólfsson. Hann
var skólagenginn.

— 104, 15. 1. a. o. 4. liö: Sigríður á að vera Sigurður og at-

hugasemdin nr. 2 neðanmáls á að falla al-

veg burtu, pví að hún er skökk. Séra Skúli

átti ekki nema eina dóttur með Sigriðar-

nafni, en tvo syni með Benediktsnafni og
dóu báðir ungir. Var hinn eldri peirra

skólagenginn.

— 120, 6. I. a. o.: Sigriður dóttir Benedikts lögmanns var 70

(ekki 74) ára, er hún andaðist 1787 (fædd

2. jan. 1717). Benedikt lögmaður kvæntist

1713 (ekki 1712).

— 176, 17. 1. a. o.: 1533 og 1534 á aö vera 1503 og 1504.

— 238, 8. 1. a. o.: Arnbjörg, á að vera: Arnbjörn og var hann

1) Hér eru ekki teknar upp eiðréttingarnar við þetta bindi, sem áður eru
prentaðar (sbr. I. 636—641).

53
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Arnbjörnsson og sammæddur þessum syst-

kinum, sem þar eru talin 1. a—e og g.

Bls. 263, 12.—13. 1. a. o.: Sá Jón, sem varð skólahaldari á Amager,
var ekki Jón Jónsson Scheving, heldur

frændi hans Jón Björnsson Scheving. Jón

Jónsson Scheving var á lífi á Jótlandi

um 1790.

— 266, 5. 1. a. o.: Annar pilturinn, sem fórst meö Jóni Vída-

lin á Hjaltadalsheiði, var Hans son Por-

láks Hanssonar Londemann, og er það sið-

ar leiðrétt (i IV. B. bls. 317).

1565 les: 1555.

Porláksdóttir 1. Porkelsdóttir.

a. n.: Sölvi prestur i Möðrudal var ekki Magn-
ússon, heldur Gottskálksson.

Benedikt sýslumaður sleppli Skagafjaröar-

sýslu 1680 (ekki 1677).

Kona Gisla skólameistara var Guðríður

(ekki Guðrún) Gunnarsdóttir.

a. o.: Péturssonar á að falla burtu.

Torfalæk á aö vera: Torfustöðum.

Porláksdóttur 1. Porkelsdóttur.

Arnadóttur 1. Tómasdóttur.

Magnús Sigurðsson á að vera Magnús Sig-

fússon.

— .560, 2. 1. a. n.: Hallgrimssyni 1. Halldórssyni. Sá dómur^
sem þar er getið, gekk 26. (ekki 27.) sept.

en í Bólstaðarhlíð (ekki Breiðabólsstað) hinn

27. s. m. um fé xVrngriins Ljótssonar, og á

sama stað 5. marz 1635.

— 600, 12. I. a. o.: (Bjarni á PóreN'jarnúpi, hans son) á að falla

burtu.

— 601, 9.— 10. 1. a. n.: Kona Péturs Ottesens dbrm. á Ytra-

Hólmi var Guðný Jónsdóttir (ekki Rósa

Jónasdóttir).

— 608, 7. 1 a. o.: Par ætti að geta þcss, að Fuhrmann amt-

maður vék Jóhanni Gottrup frá sýslumanns-

embætti 24. júli 1724 um leið og Oddi Sig-

urðssyni frá lögmannsembætti (sbr. III, 194),

en 28. ágúst s. á setti amtmaður Eyvind
Jónsson (siðar klausturhaldara á Kirkjubæ-

arklaustri) sýslumann i Húnavatnssýslu,.

þangað til mál Jóhanns væri til lykta leitt.

Petta skipunarbréf Eyvindar er i Bréfabók

Fuhrmanns amtmanns 1724—1728, bls. 203,

i Landskjalasafni, og er sýslumennska Ey-

vindar ekki kunn annarsstaðar frá. Hann

338,
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var almennt nefndur Eyvindur duggusmiö-
ur og átti síðar í löngum erjuni við Einar
prófast Hálfdanarson, Eyvindur átti Pór-

unni Sæmundsdóttur presls í Stærraárskógi

Hrólfssonar og voru börn þeirra: Krislin, er

átti Jón Sigurðsson sýslumann í HoUi 1

Mýrdal (IV, 759—760), Hrólfur og Nikulás

á Kornbrekkum, er átti Valgerði Loptsdólt-

ur prests á Krossi Rafnkelssonar, og er frá

þeim komiö margt bændafólk í Rangár-
pingi. Synir þeirra voru Pórður i Svin-

haga, Eyvindur, Rafnkell, Loptur og Hrólf-

ur (»Lúsa-Hrólfur<(). Var Eyvindur duggu-
smiöur afreksmaður á marga lund, fylginn

sér og harðger. Hefur hann skamma hríð

pjónað sýslumannsembættinu í Húnavatns-
sÝsIu fyrst í stað, þvi að Jóhann Gottrup
tók aptur við um haustið (i nóvembermán-
uði) s. á (1724), þó án leyfis amtmanns.
Steiiidór Finnsson i Krossnesi, er amtmað-
ur setti sýslumann í Snæfellsnessýslu í stað

Jóhanns 18. okt. 1724, hefur þó verið i

sýslumannsstaö enn skemur, ekki lengur en
mánuð i það sinn, en 30. marz 172.5 bauð
amtmaður Steindóri að halda þing i Snæ-
fellsnessýslu um vorið og gat þess jafn-

framt, (i bréfi til Gottrups) að hinn setti

sýslumaður i Húnavatnssýslu (þ. e. Eyvind-
ur Jónsson) ætti að gegna þar sýslumanns-
verkum, þangað til mál Gottrups yrði til

lykta leitt, sem varð í yfirrétti sumarið 1725.

Hefir því Eyvindur liklega verið settur

sýslumaður að nafninu tæplega eitt ár.

II. B.

Bis. 17, 8. 1. a. n.: Syðra-Múla 1. Siðumúla.
— 51, 11. 1. a. n.: Eyjólfur launson Magnúsar prúða bjó á

Sveinseyri i Tálknafirði 1615, átti Sigriði

Pálsdóttur.

— 59, 3. 1. a. o.: Hvammi i Norðurárdal á aðvera: Hvamnii
i Hvammssveit.
Séra Jón Arason í Vatnsfirði dó 1673.

Kristinu 1. Kristrúnu.

1743 1. 1643.

Pórunn, ekkja Magnúsar sÝslumanns Ara-

53*

78,
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84,
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leifsdóltir Klemenssonar prests í Trölla-

tungu Ásmundssonar Klemenssonar á Orra-

stöðum Pálssonar.

BIs. 221, 2.-3. ]. a. o.: Porsteinsssonar, Torfasonar sýslumanns

í Haga á aö falla burtu. Pormóöur i

Bræöratungu var Ásraundsson Lýtingsson-

ar Einarssonar Oddssonar (lögmanns As-

mundssonar).
— 221, 9. 1. a. n.: Pað er rétt hjá Boga, að það var Ólðf

dóttir Jóns eldra, er tyr átti Hákon Guð-

brandsson og siðar Sigurð sýslumann Jóns-

son, en Olöf dóttir Jóns yngra var eingipt

Birni stúdent Halldórssyni frá Selárdal (f

1759). Athugasemdirnar um þær nöfnur

neðanmáls á bls. 221 eru pvi ekki réttar.

— 22o, 8.-9. 1. a, o.: Gisli Jónsson sýslumaður i Reykjarfirði,

er alls ekki sami maður og Gisli Jónsson

læröi í Melrakkadal, er var son Eyvarar

Sturludóttur Eyjólfssonar frá Hjalla (sbr.

Bisk. II, 301).

— 228, 13. 1. a. n.: Guðmundur Porleifsson i Brokey dó 1720.

— 233, (á eptir Arna Magnússyni):

Ólafur Árnason (prests Kláussonar) lög'

réttumaður á Hðfðaströnd 1 Grunnavik,^

kom til alþingis 168íi sem Iðgsagnari úr

ísafjarðarsýslu, og kom þá með dóma, er

hann hefur liklega dæmt sjálfur, níl. 18,

sept. 1685 á Nauleyri, 7. april 1686 i Súða-
vik og 3. júní s. á. á Dynjanda i Jökulfjörð-

ura. 1687 er hann einnig nefndur lögsagn-

ari, og siðar dæmir hann á Nauteyri 26.

mai 1697 eftir skipun yfirvaldsins i máli
milli Páls sýslumanns Torfasonar og Jóns
Jónssonar og 28. raai 1698 dærair Ólafur í

uraboði Pálssýslumanns um barneign Bjarna
Böðvarssonar og Geirnýjar Guðraundsdótt-
ur. Olafur virðist vera enn á lífi 1735, og
hefur orðið fjörgaraall (fæddur sköramu
fyrir eða um 1650).

Jón Magnússon (sýsluraanns Magnússon-
ar) frá Eyri i Seyðisfirði, liklega Jón eldri,

er nefndur Iðgsagnari í ísafjarðarsýslu 1688,

en ekki neraa það eina ár. Hann dó 1691.

Hefur Magnús sýsluraaður sleppt algerlega

sýsluhlutanura 1685, Jón ijngri son hans
var 1 ár lögsagnari (1693).
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Torfi Magnússon lögrcUuraaður á Kúlu
i Arnarfirði lét ganga dóm á M^Tum i Dýra-
firði 21. febr. 1691 ura stefnumál Páls sX'slu-

manns Torfasonar við Ara Guðmundsson
vinnumann sinn.

Bls. 236. Um Markús sýslumann Bergsson leiðréttist, að hann
er fæddur 1688 (í Bakkarholti i Ölfusi), og
andaðist 24. april 1741, 53 ára, en ekki 1753.

Hann þjónaði sýslunni til dauðadags.
— 212, 8. 1. a. n.: Jón faðir Johnsoniusar sýslumanns var Hálf-

danarson. J£ttartalan i neðanmálsgreininni

ekki rétt. Laundótlir Johnsoniusar sýslu-

manns er talin Margrét, er átti Bjðrn Halls-

son á Skriðulandi i Hörgárdal.

.— 243, 18. 1. a. n.: Johnsonius sýslumaður andaðist 19. apríl

Cekki júli) 1826.

— 218, 15. I. a. o.: Porkell sýslumaður var fæddur á Ketu i

Skagafirði 15. júlí 1786, en ekki á Ríp.

— 248, 19. 1. a. n.: Karabi les: Hamri.

249, 10. I. a. o.: Porkell dó 27. sept. 1846.

— 284, 18. 1. a. o.: 8. júli les: 2. júlí.

— 292, 12. 1. a. n.: Jarþrúðár les: Jarþrúðar.
— 293, 12.—13. I. a. n.: Einar lögrétturaaður i Haga, faðir síra

Magnúsar í Fljótshlíö, var son Magnúsar í

Háfi Guðraundssonar i Vorsabæ i Landej'j-

um, og síðar i Háfi, Gíslasonar prests Ein-

arssonar. En Magnús Guðmundsson frá

Vetleifsholti, er einnig bjó í Háfi, faðir Guö-

rúna tveggja og Sigurðar á Sandhólaferju,

var eldri en alnafni hans, son Guðmundar
Gislasonar. Önnur börn Guðmundar i Vet-

leifsholti og Háfi, en systkin Magnúsar og

ívars lögréttumanns á Brúnastöðum, voru

Hannes, bjó undir EyjafjöUum, Erlendur og

Kristin, er átti Filippus Teitsson, þ. d. Auð-

björg kona Einars sýslumanns Porsteins-

sonar.

— 306, 4,-5. 1. a. n.: »Eiriksson« mun eiga að falla burtu.

— 318, 20. I. a. o.: I, 397 á að vera: II, 397.

— 322, 7. 1. a. n.: Séra Björn i Hrepphólum var son Jóns

Jónssonar lögréttumanns á Hörarumi Grims-

nesi (f 1660) og s. k. hans Arnleifar Björns-

dóttur, en bræður sira Björns voru Finnur

á Búrfelli og Jón i Laugardalshólum faðir

séra Pórðar í Reykjadal.

— 322, 12. I. a. o.: Ragnheiður les: Ragnheiðar.
— 362, 3. 1. a. n.: Einarssoar I. Einarssonar.
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Bls. 369, ;>. I. a. n.: Pað er vist, að Narfi Ormsson var sýslu-
maður um tíma í Strandasýslu. Hann er
talinn meöal sýslumanna á alþingi 1590.— 374, 18. 1. a. n.: Jórunn lifði ári lengur en maður hennar,
og andaðist 1706, 84 ára.

— 374, 12. I. a. n.: Séra Halldór á Stað í Grunnavík dó 1726,

hálfniræður að aldri.

— 374, 8.-9. 1. a. n.: Einar lögrcttumaður i Svinárnesi (ý
1784) mun hafa verið launson Einars eldra
(sbr, bls. 99 ofanmáls), en ekki Einars j'ngra.— 376, lö. 1. a. o.: Porleifsdóttur 1. Porleifsdóttir.

— 378, 16. 1. a. n.: Jón sýslumaður dó í iMiðhúsum á Reykja-
nesi 8. febr. 1705 á 84. aldursári (sbr. æfi-

sögu hans, J. S. 316 4to.
i Lbs.).

— 379, 14. 1. a. n.: Magnús lögmaður andaðist á Ingjaldshóli

25. apríl 1694 á 52. aldursári. Er legsteinn

hans i Ingjaldshólskirkjugaröi.
— 382. Pétur Pálsson var á lifi 1707 suður i Reykholtsdal.

1703 bjó hann á Kirkjubóli í Steingrims-
firði.

— 383, 6.-7. 1. a. o.: Stað í Grunnavik, 1. Stað i Aöalvik.
— 383, 9. 1. a. o.: 1675 á að vera 1671.

— 385, 7. 1. a. o.: Foreldrar Sumarliða voru Klemens Magn-
ússon og Valgerður Sigurðardóttir, er bjuggu
á Hnúki i Vatnsdal.

— 386, 7. 1. a. n.: .Scra Oddur mun hafa fyrirfarið sér í Merkj-
árgljúfri 1768. Hann var aðeins 1 mánuö
prestur í Keldnaþingum (1736).

— 389, 9.—10. 1. a. n. er leiörélt i III, 490.

— 393. Einar sýslumaður og Sigurlaug búa i Gröf i Bitru 1762,

en síðar i Bæ i Hrútafirði, og þar mun
hann hafa verið, er hann andaðist (í kaup-
staðarferð?) á Skutulsfjarðareyri. Var hann
þá (1779) um 77 ára að aldri.

— 396, 17. ]. a. o.: 1796-67 1. 1796—97.
— 398, 14. 1. a. n.: S. k. séra Jóns prófasts á Stafafelli er Guð-

laug (ekki Guðrún) Vigfúsdóttir.
— 399, 1.-2. 1. a. n.: Jón sýslumaður var siðustu árin hjá

tengdasyni sinum R. M. Ólsen umboðsmanni
á Þingeyrum, en .sýktist á ferð á Lækjamóti
i Viðidal og andaðist á Pingeyrum.

— 403, 9. I. a. o.: 11. febrúar á að vera 11. marz (er síðar

leiðrétt).

— 403, 21. 1. a. o.: Vilhjálm 1. Vilhjálmi.
— 404. Eirikur S. Sverrisson andaöist i Reykjavík 13. maí

1904.



II. B.

BIs. 405, 1. 1. a. o.

— 4G4, 7. 1. a. n.

494,



II. B.
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Lanibastööum á Selljarnarnesi, er drukkn-

aði 1700, Gissurarsonar, en sá Bragi mun
hafa verið bróðir Guðrúnar Gissurardóttur,

konu Bergsteins lögrcttumanns í Skildinga-

nesi, svo að petla hefur verið sama ættin.

Guðrún Snorradóttir, ekkja Braga, átti síöar

séra Pórð Konráðsson á Mosfelli i Mos-

fellssveit.

Bls. 640, 6. 1. a. n.: Pálmasonar 1. Pálssonar.

— 643, 7. 1. a. n.: Séra Jón Jónsson aðstoðarprestur i Hvammi
dó 1712 (ekki 1711). Jón á Laxfossi, bróöir

hans, var einnig stúdent og bjó um tíma

á Hreðavatni.

— 658, 6. ]. a. n.: Jón sýslumaður dó i Hvammi á Baröaströnd.

— 678, 16. 1. a. o.: Púrðarson 1. Pórðarson.
— 693, 18. 1. a. o.: Séra Xikulás dó 4. nóv.

— 701, 12. 1. a. o.: Margrétt 1. Margrét.

— 702, 15. 1. a. o.: Bergur s. m. Ónnu Bjarnadóltur, er skildi

viö séra Arngrim, var Björnsson (ekki 01-

afsson).

— 705, 7. 1. a. o.: Jón i Ljáskógum dó 4. febr. 1725.

— 705, 17. 1. a. o.: verizlunarstjóri 1. verzlunarstjóri.

— 705, 19.—20. 1. a. o.: Einar Einarsson Thorlacius, á að vera

Einar Hallgrimsson Thorlacius.

— 710, 5. 1 a. n.: Bjarua 1. lijarna.

— 716, 7. 1. a. o.: Sigriður kona Pórðar á Svelgsá var laun-

dóttir Magnúsar Brandssonar og Helgu Sig-

urðardóttur sýslumanns.

— 721, 2.—4. 1. a. II.: S. k. scra .\rnórs er Ragnlieiður Egg-

erlsdóltir frá Staðarhóli, en systkin henn-

ar, Guðrún, Guðborg og Rögnvaldur.

— 727, 11. 1. a. n.: Jón stúdent Eggerlsson dó 1880 (ekki 1882).

1813 1. 1840.

karlegg 1. kaillegg.

væntanlegri 1. væntanlega.

14. maí á að vera 4. mai.

1903 á að vera 11. júlí 1904. Ólalin par

meðal barna Björns sýslumanns: Guörún
f. 4. sept. 1901, en yngsta barn hans er

Dagmar Camilla Porbjörg f. 21. júli 1905.

111. B,

BIs. 19, 14. 1. a. n.: Kona Sigurðar Ormssonar var Guðrún Eyj-

ólfsdóttir frá Hjalla, og er pess síðar getið

nánar (IV, 98).

— 95. A.ptan við 17. 1. a. o.: Guðmiindnr Síejánsson (prests á

744,
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Undirfelli Guðmundssonar) pingaði 28. okt.

1620 á Staðarbakka í Helgafellssveit í um-

boði Sæmundar Árnasonar um hjónaband

Eiríks Jónssonar og Porgerðar Jónsdóttur,

og var pað lielmingadómur (sbr. visitasiu-

bók Gísla biskups Oddssonar: AM. 248 4io.

bls. 65—67). Guðmundur bjó i Kolviðar-

nesi í Eyjahrepp.

— 96, 4. I. a. o.: Guðrún Árnadóttir á aö vera: Guðný Árna-

dóttir. Hún dó ógipt, bl. í Görðum í Stað-

arsveit. Árni Sæmundsson faðir hennar

féll af hesti aptur úr söðlinum hjá Miðvöll-

um (i Breiðuvík) 1623 og var pegar örend-

ur. (Handrit í Lbs. 199 4to.).

— 99, 12. I. a. n.: Jón son Steins biskups dó skyndilega á Hól-

um 4. febr. 1719, og var almælt, að hann

hefði tekið eitur.

— 100, 4. I. a. n.: Jón maður Snjálaugar Hallkelsdóttur var

Erlendsson og bjó i Kirkjuvogi.

— 101, 1. 1. a. o.: Sigvaldi, er átti Porbjörgu Hallkelsdóttur,

var Bjarnason, og bjuggu pau i Krisuvik

1703.

— 101, 19. I. a. n.: ))Voru bl.« má falla burtu.

— 105, 5. I. a. n.: Guðrún á Laugarbrekku, kona Steindórs,

dó 1638 (sbr. bls. 106—107, neðanmálsgrein-

ina).

— 108. Við neðanniálsgreinina cr að athuga, að sá Gisli Bjarna-

son, er útskrifaðist úr Skálholtsskóla 1706,

er ekki Gisli frá Ási, heldur frændi hans,

Gisli Bjarnason, síðast prestur á Melum

(7 1771), en hann sigldi ekki til háskólans.

Peir nafnar voru systkinasynir (sbr. bls.

109). Gisli Bjarnason frá Ási er útskrifað-

ur ekki síðar en árið 1700.

— 110. Á eptir 16. 1. a. o.: Haltur Ögmiindsson pingaði 23. jan.

1628 á Staðarbakka i Helgafellssveit i um-
boði Gisla Bjarnasonar kongsumboösmanns
yfir priðjungi Snæfellsnessýslu (J. S. 143 4to-

bls. 305-307).

116, 7. I. a. n.: Böövar Steindórsson var ekki stúdent held-

ur skólapiltur, er hann drukknaði.

126, 4. 1. a. o.: Matthiasson I. Nikulásson.

129 4. 5. I. a. n.: Marín var Jensdóttir. Svo segir i Mann-

talinu 1703, og er hún pá 61 árs á Búðum,

gipt Bendt Lauridtsen.

— 130. Um neðanmálsgreinina nr. 2 er pað að segja, að rétt

er tilgetið, að Jakob Benediktsson hefði
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ekki andazt 1680, pvi aö síöan lief eg fund-

iö meö rökum, að hann iiafi andazt ein-

mitt 1685, undir matborði að sagt var, en

1681 býr hann á Rauökollsstöðum i Eyja-

hrepp. Séra Benedikt son hans er þá fædd-

ur annaðhvort 1684 eða 1685, s. á. og faðir

hans andaðist. Er hann á Búðum 1703 hjá

móður sinni og stjúpa (Bendt Lauridtss^^ni),

pá talinn 18 ára gamall. En 1717 (ekki 1716)

var hann prestvigður til Fljótshlíðarpinga.

Hvort hann hafi dáið siðla árs 1744 eða

snemma árs 1745 er dálitið vafasamt.

132, 1.— 4. 1. a. n.: Vigdís var dóttir séra Benedikts og Pór-

dísar, síðustu konu hans og alsystir Borg-

hildar. Vigdís andaðist á Torfastöðum í

des. 1783, ógipt, bl., pá talin 39 ára.

133, 17. 1. a. o.: Séra Sigurður i Holti undir Eyjafjöllum var

bróðir Steingrims, afa Bjarna Porsteinsson-

ar amtmanns, en athugasemdina má skilja

svo, að hann hafi verið fððurbróðir Stein-

grims.

134, 7. 1. a. n.: Póra, rcttara: Pórunn.

137, 17. 1. a. o.: Egill á Vatni, faðir Solveigar, var Egilsson

Sturlaugssonar.

144, 8. 1. a. n.: Son ísleifs Ólafssonar er Ólafur læknir i

Pjórsártúni, kvæntur Guðriði Eiríksdóttur

frá Minnivöllum á Landi Eyjólfssonar, syst-

ur Eyjólfs veggfóðrara i Rvik.

146, 7. 1. a. o.: Birnastöðum 1. Birnustoðum.

185, 6. 1. a. n.: Séra Jón Halldórsson i Hítardal telur mann
Kristinar Gisla Guðmundsson smiðs Gísla-

sonar og Helgu Hákonardóttur, en móður
Helgu Úlfhildi Eyjólfsdóttur, systur séra

Asmundar á Breiðabólsstað.

Magnús sýslumaður bjó á Arnarstapa og

andaðist par, en ekki á Ingjaldshóli.

Eirikur Ólafsson i Gislabæ átti Halldóru

Skaptadóltur, ekkju Halls Ögmundssonar.

))Pau bl.(( á að falla burtu og er barna séra

Arn(')rs og s. k. hans síðar getið.

Steindór Helgason bjó um pað leyti á Kongs-

bakka i Helgafellssveit.

Jón sýslumaður Árnason mun ekki hafa

tekið próf i lögum við háskólann.

»eða áður(( I. weða ári áður«.

im.gr. nr. 2 athugast, að Pétur á Torfustöð-

um i Miðfirði (faðir Péturs á Pverá) var

186,
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Porsteinsson, og eflaust son Guðríðar Pét-

ursdóttur, sj'stur séra Hallgríras sálma-

skálds, en ekki bróðir hans. Einn son Pét-

urs á Torfustöðum var Hallgrímur á Aðal-

bóli, er borið raun hafa nafn séra Hall-

grims.

224, 18. I. a. o.: Maður Mildríðar var Finnbogi (ekki Ingi-

mundur) Guðraundsson frá Melstað.

224, 19. 1. a. o.: Hjörtur Líndal Benediktsson býr nú á Efra-

núpi i Núpsdal. Dætur hans eru Ingibjörg

gipt Halldóri Júliussyni sýslumanni á BorÖ-

eyri, og Margrét s. k. Einars Gunnarssonar

ritstjóra i Rvik.

234, 2. 1. a. n.: Sigurður sýslumaöur dó 20. janúar (1840).

238, 17. I. a. o.: Guðmundur I, Guðmundar.

238, 18. 1. a. n.: Katrína Guðríður Ólafsdóttir dó i Ameríku

18. jan. 1912. Einn son hennar og Kristins

frá Stokkahlöðum er Kristinn (Olafsson)

prestur i Ameriku.

247, 5. 1. a. o.: Sigíður I. Sigríður og 7. 1. a. n.: Burða-

strandarsýsla 1. Barðastrandarsýsla.

248, 18. I. a. n.: Suðureyrl. I. Suðureyri.

255, 1.— 2. 1. a. n.: Eg hygg einna sennilegast, að Einar á

Hofsstöðum hafi einmitt verið son Pórólfs

Brandssonar og s. k. hans(?) Ástríðar Sæ-

mundsdóttur.

256, 17. I. a. n.: Séra Finnbogi á Hofi, er átti Pórunni Pórð-

ardóttur, var Tumason (eða Tómasson), en

ekki Gíslason. Séra Sturla son þeirra var

prestur á Refstað og Skeggjastöðum (ý

1601).

269, 21. I. a. n.: Arndis var Jónsdóttir, en ekki Bjarnadóttir.

Merkin (X) framan við bræðurna Hannes
og Benedikt þar rétt á eptir eru skökk, eiga

að vera ddd og eee, þvi að þeir voru synir

Páls Nikulássonar og bræður Ögmundar á

Hvoli.

278, 3. 1. a. n. (sbr. einnig IV, 588). Samkvæmt nýjum
upplýsingum (i Manntalinu 1703 o. fl.) var

Eyjólfur faðir Brynjólfs i Langhúsum ekki

son Korts Halldórssonar á Gilsá, heldur son

Brynjólfs á Brimnesi i Fáskrúðsfirði Sturlu-

sonar (sbr. bls. 699) Brynjólfssonar á Hösk-

uldsstöðum i Breiðdal (um 1600) Arnason-

ar Sturlusonar Jónssonar. Brynjólfur Sturlu-

son átti Úlfheiði Porvarðsdóttur frá Bú-
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landsnesi Höskuldssonar prests í Eydölum
Einarssonar. Eyjólfur son þeirra bjó á

Glúrasstöðum i Fljótsdal.

279, 8. 1. a. o.: Hans Gíslason á að vera: Hans Gísla Jóns-

son.

281, 18.— 19. 1. a. o.: Um Magnús Hrómundsson, eptir aö

hann misti sýsluna, er paö frekar að segja,

auk þess, sera sagt er á bls. 493, að 1694

byr hann í Álptártungu í Hraunhrepp, en

1/03 í Skutulsey og er þá talinn 47 ára

ganiall. Er því fæddur 1655—1656. En Guð-

rún Gissurardóttir kona hans er þá (1703)

talin 35 ára og börn þeirra, Sesselja 16 ára,

Jón 9 ára, .Magnús 7 ára og Herdis 1 árs.

(Sbr. Manntalið 1703). 8. mai 1714 á Ökr-

um þingaði Magnús i uraboði Jóns sýslu-

manns Sigurðssonar. Hann var enn á lifi

1735 og býr þá i Vogi i Hraunhrepp. Hef-

ur hann þvi koraizt yfir áttrætt.

281, 13. 1. a. n.: Af Manntalinu 1703 sést, að foreldrar Pór-

odds heyrara hafa veriö Pórður Guöbrands-

son og Guðrún Póroddsdóttir, er þá búa í

Fjaili á Skeiðum, og er Póroddur son þeirra

þá (i júní 1703) talinn 7 ára gamall. Er eng-

inn efi á, að þetta er Póroddur heyrari, er

síðar varð, enda stendur aldur hans hér
um bil heima við það, sem kunnugt er

annarstaðar frá. Pað getur vel verið, að

Pórður faðir Iians hafi einhverntíma verið

hringjari i SkáJhoUi, en Jónsson hefur hann
ekki verið, enda er föðurnafns hans ekki

getið í mðrgum ættatölum, en kona hans

og móöir Pórodds, nefnd sumstaðar Guðrún
(frá Hamarsholti), eins og rétt er. Póröur

faðir Pórodds hefur verið son Guðbrands

Egilssonar og Pórunnar Jónsdóttur frá Skip-

holti Einarssonar, og er Pórunn 79 ára

gömul hjá Pórði sN'ni sinum í Fjalli 1703^

en Pórður þá 42 ára og Guðrún kona hans

27 ára. Póroddur, móðurfaðir Pórodds heyr-

ara, hefur búið i Hamarsliolti í Ytrihrepp

og átt Steinunni Ólafsdóttur (f. c. 1648), er

siðar átti Einar Oddsson i Hamarsholti, og

búa þau þar 1703. Ólafur fóroddsson, son

Steinunnar af fyrra hjónabandi, er þar þá

hjá þeim 23 ára, og hefur hann þá verið
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Bls. 298.

308.

317,

331,

347,

7, 2.-3

889

4 árum yngri en Guörún sj^slir hans, móöir

Pórodds heyrara. (Sbr. Manntaliö 1703),

4. neöanmálsgretn: Páll Axelsson hefur ekki orðid

stúdenl, en 1735 fékk hann hegðunarvolt-

orö frá skólameistara (Jóni Porkelssyni) að

hann hefði ekki farið úr skóla fyrir óknytta

sakir. Var Páll pá kvæntur og til heirailis

í Arnarbæli hjá tengdaföður sínum.

Börn Salómons Einarssonar í Galtarholti, auk peirra

sem par eru talin, voru: Ingibjörg, er átti

Pormóö sýslumann Arason (sbr. I, 502) og

Arnbjörn, sem kemur við bréf í Snóksdal

11. ágúst 1560.

n.: Séra Jón Nikulásson i Hitarnesi drukkn-

aöi 1636.

9.— 10. I. a. o.: Haga á Barðaströnd á að vera: Haga
i Staðarsveit.

15.— 16. I. a. n.: Torfi Porsteinsson (en ekki Porsteinn

Torfason) var lögsagnari Sigurðar lög-

manns í Mýrasýslu. Hann var sonarson

Torfa prests Porsteinssonar á Gilsbakka.

Kona Sigurðar Ólafssonar í Hjörsey hét Pór-

ný (ekki Pórey).

Kona Jóhannesar Hjartarsonar er Guðný
(ekki Elín) Jónsdóttir.

Björg Guðbrandsdóttir átti Jón á Skáia

undir Eyjafjöllum Sveinbjörnsson prests í

Holti Guðmundssonar.
Ragnhildur ekkja Porgríms sýslumanns dó

á Setbergi 31. okt. 1786.

A eptir Rögnvaldssonar á að bætast inn:

Rögnvaldssonar.

Valgerður I. Valgarður.

Séra Arngrimur Gissurarson var síðast

prestur að Viövík og Hofsstöðum, en varð

að sleppa prestsskap 1652.

Séra Pétur var son séra Jóns og s. k. hans

Guölaugar Hreggviðsdóttur.

Arni Halldórsson faðir Halldóru bjó í

Hlöðutúni i Stafholtstungum 1703.

saman 1. sannan.

Pað mun réttara, aö Brandur á Leirá, faöir

Torfa i Höfn, hafi verið Guðmundsson og

bróðurson Stefáns biskups (sbr. Safn til s.

ísl. I., 51).

Kona Gísla yngra Gislasonar frá Holti hct

Guðrún (ekki Puriður) og var dóttir Alfs

350,
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Gíslasonar lögréttumanns á Reykjum í Olf-

usi, en ekki séra Alfs i Kaldaðarnesi.

Bls. 436, 10.—11. 1. a. n.: Guðrún kona Porgils stúdents Sigurðs-

souar var dóttir Arna prófasts Porvarðs-

sonar á Pingvöllum og systurdóttir Jóns

biskups Vídalíns, en ekki sj'stir Jóns bisk-

ups Árnasonar.
— 439, 6. I. a. n.: Eirikur stúdent bjó siðast í Höfn í Mela-

sveit.

— 441, 13. I. a. n : Porvaldur á Porkötlustöðum faðir Odds í

Vatnsholti var Erlendsson, en Guðrún kona
^ hans hefur ekki verið dóttir Odds stúdents

Eiríkssonar, heldur líklega dóttir Odds
Einarssonar í Ási i Ytrihrepp. Oddur stúd-

ent átti, n^'útskrifaður úr skóla (um 1734),

barn raeð Kristínu Sigurðardóttur eldra

sýslumannns í Saurbæ á Kjalarnesi, er síö-

ar átti Pórð Brynjólfsson Thorlacius i Teigi,

og það barn dó ungt, en með Margréti konu
sinni átti Oddur ekki börn.

— 441. 4. I. a. n.: S. k. Pórðar sýslumanns Hinrikssonar var

Porlaug Einarsdóttir frá Héðinshöfða.
— 446. 3, I. a. n.: Bjarni faðir Sigurðar á Næfranesi var son

séra Sigurðar Hallssonar á Rafnseyri og

dótturson séra Asgeirs, en ekki son Sigurð-

ar Ásgeirssonar.

— 447, 13. I. a. o.: Laundættur I. Laundætur.
— 449, 17. I. a. o.: Bróðir Hinriks á Torfastöðum var Sigurð-

ur Pormóðsson yfirbryti i Skálholti, er

drukknaði í Hvitá á ferjustaðnum á Skál-

holtshamri 5. marz 1733. Dóttir hans var

Helga, er átti Bjarna Jónsson skólameist-

ara, siðar prest i Gaulverjabæ.
— 454, 9. 1, a. o.: Séra Sigurður var ekki son Eiríks og Pur-

iðar, pótt svo sé almennt talið, heldur af

annari ætt, að likindum, en pau áttu samt

son, er Sigurður hét og komst i sakaraál

fyrir áverka á manni og var hýddur.
— 454, 2. I. a. n.: Hannes Sigfússon bjó á Hánefsstððum i

Svarfaðardal.

— 483, 9. I. a. n.: Kona Jónasar Jónssonar í Arnarholti var

Björg Stefánsdóttir, föðursystir séra Sig-

urðar i Vigur. Einn son peirra, Páll, var

suður í Garði.

— 484, 17. I. a. o.: Séra E^jólfur Kolbeinsson dó 12. júlí (ekki

12. april).

— 484, 8. I. a. n.: dættur 1. dætur.



841
III. B.

Bls. 487, 12. 1. a. n.: Kristín Daníelsdóltir gullsmiðs Hjaltasonar

átti Jón Þórðarson frá Holti á Barðastönd

Jónssonar og Ingibjargar Jónsdóttur kaup-

manns í Kúvíkum Salómonssonar, p. b.:

Ólína, átti Ólaf í Látrum Bergsveinsson í

Bjarneyjum Ólafssonar í Sviðnum Teits-

sonar.

— 488, 13.— 14. 1. a. o.: Kona Hjalta Sigurðssonar, sem nú er í

Ameriku, er íslenzk aö ætt: Guðrún Berg-

þórsdóttir frá Lambadal i Dýrafirði Jóns-

sonar silfursmiðs Pórðarsonar á Kjarna

Pálssonar.

— 488, 20. I. a. o.: Faðir Valgerðar konu Jóns Hjaltasonar i

Kjóey hét Kristján Sveinn.

— 503, 11, 1. a. o.: Börn séra Arnórs og s. k. hans voru Magn-

ús, er átti Guðnýju Porláksdóttur prests i

Móum Loptssonar og Sigríður, er átti Hanni-

bal Jóhannesson á Bakka i Langadal.

— 509, 9. 1. a. n.: Jón sýslumaður Eggertsson tók prót í

dönskum lögura við háskólann 19. febr. 1749

raeð 1. einkum.
— 510, 5. 1. a. n.: Séra Sigurður i Holti dó. 22. des. 1760.

~ 535, 17. I. a. o.: Scra Björn i Hítardal dó 24. okt. 1828.

IV. B.

Bls. 14, 19.—20. 1.: Oddur á Draghálsi faðir Ólafar var Jónsson

Pórðarsonar. Ulfdis kona hans var dóttir

Sveinbjarnar i Tungufelli i Lundarreykja-

dal Grímssonar s. st. Sveinbjarnarsonar.
— 19, 4. 1. a. n.: náði I. sóaði.

— 24, (næst eptir Hinrik Gíslason):

Grímur Bergsson, síðar lögréttumaður á

Suðurnesjum (ý 1649) er talinn sýslumaður
i Kjósarsýslu um 1632, og hefur þá Hinrik

verið búinn að sleppa sýslunni, nema Grim-
ur hafi að eins verið lögsagnari hans, sem
þó er ólíklegra. Sjá um Grim Bergsson III,

107-108.

— 30, 15. 1. a. n.: Súsanna Friðriksdóttir er gipt Hendriklækni
í Hornafirði Erlendssyni gullsmiðs í Bvik

Magnússonar.
— 45, 9. 1. a. o.: Ormur son Vigfúsar lögréttumanns var

þjónn Sigurðar lögmanns Björnssonar í

Saurbæ á Kjalarnesi 1703. Hefur andazt

ungur.
— 50, 17. 1. a. n.: í*að er ekki rétt, þótt svo sé talið í ættar-

54
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tölum, aö Ólöf dóttir séra Ketils hafi átf

séra Guömund Magnússon á Stafafelli, því

að f. k. hans var Sigríður Brj'njólfsdóttir

frá Melrakkanesi Guðmundssonar Bessa-

sonar, og s^'nir þeirra, séra Brynjólfur og
séra Magnús, en s. k. séra Guðmundar var

Arndís Guðmundsdóttir prests á Hofi í

Álptafiröi Högnasonar.

Bls. 53, 4. 1. a. o.: Hannes son séra Bjðrns læröi i Skálholts-

skóla og mun hafa útskrifazt þaðan um
1705. Hefur liklega andazt í stórubólu.

— 69. 1. neöanm.gr. Kona Hinriks Magnússonar var Eygerö-

ur Aradóttir. Pað sést af Manntalinu 1703.

— 73, 9. 1. a. II.: Kristján Erlendsson járnsmiður á Skarðs-

strönd, átti fyr Ónnu Gunnarsdóttur frá

Gautastöðura, en siðar Solveigu Sveinbjörns-

dóttur frá Klukkufelli í Reykhólasveit, en

maður Helgu Magnúsdóttur Hjaltasonar

var Jens Kristján Arngrimsson smiður á

ísafirði.

— 7(5, 17. 1. a. n.: Elizabet, Arni og Sigriður eiga hér að falla

burtu sem börn Jóns Stefánssonar frá Staf-

holti.

— 78. Sá Guðmundur Sigurðsson, sem var lögsagnari i Kjós-

arsýslu, og Bogi telur hiklaust sama mann
sem Guömund Sigurösson á Alptanesi á

Mýrum (sbr. bls. 70—78), er alt annar raað-

ur og honura óskj'ldur. I*ad er sá Gud-

miindiir Sigiirðsson, sera getið er neðanmáls

á bls. 54, og voru þeir Sigurður lögmaður

og hann systrasynir. Hann er lögréttumað-

ur i Pverárþingi sunnan Hvitár 1688, en

1691 kemur hann á alþing sem lögsagnari

í Kjósarsýslu með umboðsbréf frá Sigurði

lögmanni ds. 26. júni s. á. til að vera þar

sýsluraaður, og var það samþykt af Múller

amtmanni 30. s. m. (Alþ.bók 1691 nr. 6)-

1695 á alþingi voru lesnir upp vitnisburðir

Guðmundar lögsagnara, er hann hafði feng-

ið á Esjubergs-, Reynivalla- og Varmárþing-

um, og hefur hann þá sleppt lögsögninni

um stund, en árið 1700 er hann á alþingi

sem lögsagnari, en að eins það eina ár.

1707 er hann nefndur að nýju lögréttumað-

ur i Pverárþingi sunnan Hvitár, cn 1711 er

annar ncfndur i stað hans. Hann býr 1703-
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í Lilla-Saurbæ, hjáleigu frá (Stóra-)Saurbæ

á Kjalarnesi, 55 ára gamall (f. c. 1648).

Anna Guömundsdóttir kona hans er þá
talin 54 ára (sbr. Manntalið 170;5)- Eins og

sagt er á bls. 54, andaöist Guðmundur lög-

sagnari 1717 í Saurbæ lijá Sigurði lögmanni.

Ættartölurnar á bls. 70—77 eiga vitan-

lega allar við Guðmund Sigurðsson á Álpta-

nesi, og afltomendur hans par taldir. En
þaö er ekki kunnugt, að hann hafi nokk-

urn tima haft nokkur sýsluvöld á hendi.

— 86. Peir Hafur-Björn Styrkársson i Nesi og Runólfur ábóti

í Viðey hafa liklega verið hálfbræður sam-

mæðra, en ekki albræður, því að Runólfur

ábóti er talinn Olafsson i gömlu ábótatali.

Hefur ekl<ja Styrkárs Sveinbjarnarsonar

átt síðar Óiaf Jónsson á Hofi á Kjalarnesi,

og synir þeirra hafa verið Runólfur ábóti,

Jón og Styrkár, sbr. Bisks. I, 680, þótt þar

sé reyndar ekki getið sona Ólafs nema Jóns

og Stj'rkárs.

— 92, 2. n.m.gr.: Jón Árnason sýslumaður i Gullbringusýslu

1535 hefur verið son séra Árna Snæbjarnar-

sonar officialis í Hruna og siöar ábóta i

Viðey. Ingunn dóttir séra Arna átti Hall-

dór Brynjólfsson auðga i Tungufelli, og var

einn son þeirra Freysteinn bróðir (raunk-

ur) í Viðey 1515 (sbr. Fbrs. VIII, 571—572),

en Snæbjörn á Keldum son þeirra hefur

boriö nafn Snæbjarnar föður séra Arna.

Ingunnar konu Halldórs i Tungufelli finnst

hvergi getið i fornskjölum eða ættartölum,

og hvergi ættfærð nema á sérstöku blaöi i

Bréíabók Jóns prófasts Gissurarsonar i

Múla nyrðra (ý 1660) (frumrit í Landskjala-

safni), og er Jón Árnason þar nefndur

bróðir hennar, sem eflaust er Jón Arnason
sýslumaður i Gullbringusýslu, því að hans

er fyrst getið sem lögréttumanns i Arnes-

sýslu, en siðar í Viðeyjarbréfum (eptir 1520).

— 114. 5. I. a. n.: Jóhann faðir Márusar var Márusson og bjó

lengi i Brautarholti, en siöar i Nesi á Sel-

tjarnarnesi, dó 1754. Hefur líklega verið

skyldur Soffíu konu Jens Jörgenssonar.

— 127, 15.—17. I. a. n.: Pórður i Hliðarhúsum (ý 1811) faöir

Ólafs Thorlaciusar var son Sighvats i Hlið-

arhúsum (f. 1702) Pórðarsonar á Laugar-
54*
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vatni (f. c. 1665) Sighvatssonar s. st. Por-

kelssonar, en sá Sighvatur mun hafa verið

bróðir sammæðra Porkels Pórðarsonar á

Ormsstöðum, föður Pórðar s. st., en eldri

en hann. Sighvatur i Hlíðarhúsum býr á

Ormsstööum 1729, 27 ára, móts við Pórd
Porkelsson frænda sinn. En framætt Sig-

hvats sést í Manntalinu 1703.

Bls. 135, 10. 1. a. o.: Riinólfiir Sveinsson lögréttumaður á Staf-

nesi er nefndur lögsagnari í Gullbringu-

sýslu 1709 í Alþ.bók það ár, ásamt Brandi
Bjarnhéðinssyni, sem einnig er nefndur þá
lögsagnari þar, og 1710 er Runólfur einnig

nefndur lögsagnari, sem einn meðdómenda
i yfirréttinum 16. júlí s. á. Runólfur dó 1.

des. 1735.

— 136. Kona Brands lögsagnara var Ólöf Einarsdóltir (frá

SúIuvöUum á Vatnsnesi).

— 137, 1. 1. a. o.: Sigurður Kálfsson lögréttumaður í Effersey

drukknaði 2. marz 1743.

— 138, 12. 1. a. o.: Arósum á að vera: Odense.

— 138, 24. 1. a. o.: Jóhann 1. Jóhannes.

— 138, 14. 1. a. n.: Hendrietta 1. Hendrikka.
— 138, 15. I. a. n.: Inger var dóttir R. P. Tærgesen og Önnu

Mariu Hansen s. k. hans, og átti hún Símon
Hannesson Johnsen kaupmann. En Anna
Tærgesen, er átti Olaf Hannesson Johnsen

yfirkennara, var f. k. barn Tærgesens kaup-

manns.
— 139, 11. 1. a. o.: Brandur bjó síðast í Reykjavík og andaðist

þar 1729 siðla árs, að því er næst verður

komizt. Hefur hann þá verið ura 69 ára að

aldri, því að hann er talinn 43 ára í Mann-
talinu 1703, en Ólöf kona hans 49 ára.

— 139. Um framætt Jóns Hjaltalins sýslumanns þykist eg nú

geta fullyrt, eptir athugun á Manntalinu

1703, að faðir hans hafi verið Oddur Ön-

undarson í Hjaltadal. Hefur hann andazt

á árunura 1701—1702, og verið tvíkvæntur.

Var f. k. hans og móðir Jóns Hjaltalins

Porgerður Jónsdóttir (ekki Gisladóttir) syst-

ir Gísla, er býr á Reykjura i Hjaltadal 1703,

og var faðir Oddnýjar, er átti Olaf Jónsson

bryta. Hjá Gísla á Reykjum er Jón Odds-
son 16 ára gamall vinnumaður 1703, og er

það enginn annar en Jón Hjallalin, er ver-

iö hefur þar í vinnumennsku hjá móður-
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bróöur sínum, Er hann því fæddur 1686

eda 1087, og hefur verið nálega sjötugur, er

hann andaðist (1755). S. k. Odds Önundar-
sonar hefur verið Guðrún Pórðardóttir,

sera er húskona i Hvammi í Hjaltadal 1703

með dóttur sinni Porgeröi Oddsdóttur 3 ára
gamalli. Hefur hún því verið hálfsystir en
ekki alsystir Jóns Hjaltalins, þótt svo sé

talið i ættatölum og heitin eptir Porgeröi
f. k. Odds. En Oddur hefur þá verið ný-

dáinn. Faðir Odds hefur eflaust verið Ön-
undiir Oddsson, er býr á Ingveldarstöðum í

Hjaltadal um og eptir 1660. En bróðir Odds
hefur verið Guðmundur ()nundarson í Ási

í Hjaltadal, faðir Önundar i Kýrholti föður

Bjarna examin. jur. ([ 1779). Mun framætt
þessa Onundar annarstaðar rangt talin.

En það tel eg mjög sennilegt, að Önundur
Oddsson á Ingveldarstöðum hafi einmitt

verið bróðurson séra Magnúsar Jónssonar
á Mælifelli, og kemur það mjög vel heim
timans vegna. Ættatalan i J. S. 163 fol.

(sbr. bls. 139) bendir og á það, en villan

þar sú, að Oddur Jónsson, bróðir sira

Magnúsar, er talinn laðir Jóns sýslumanns,

í staöinn fyrir Oddur Önundarson, sonar-

son þessa Odds, tveimur liðum hleypt úr.

Mun þetta sönnu næst, og aðrar frásagnir

um ælterni Jóns Hjaltalíns um koll fallnar,

þar á meðal karlleggurinn frá Jóni biskupi

Arasyni, sem fengið hefur eins konar hefö

í flestum ættatölum hingað til.

— 141, 17. I. a. o.: Dóltir Friðriks á Ytri-Bakka við Eyjafjörð

og Hansínu Hjaltalin er Jóhanna s. k.

Gunnars Einarssonar (frá Nesi) verzlunar-

manns í Rvik, þ. b.: F'riðrik, Hjalti, Hans-
ina, Abelina. Ein dóttir Hans Hjaltalíns og

Jóhönnu Kleófasdóttur var og Abelína, er

andaöist i Rvik 1915, ógipt, bl.

— 147, 14. I, a. o.: bróður I. bróðurson (séra Búa).

— 151, aplan við 16. 1. a. o. má bæta við (dóttir Jóns Guð-
mundssonar i Elliðaey og Gunnhildar):

dd. Guðrún Jónsdóttir átti Gunnar Bach-

mann verzlunarmann á Pingeyri (y 8.

jan. 1894) Melkjörsson Eggertssonar

prests i Stafholti Bjarnasonar. P. b.:

X Aurora gipt Ólafi verzlunarstjóra
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á Vatneyri Jóhannessyni dbrm. á

Sveinseyri Porgrírassonar.

Bls, 155, 16. 1. a. o.: Xíels Melsteð Hjaltalin, son Eiriks Nielsson-

ar Hjaltalins, var skólagenginn, útskrifaður

úr Herlufsholrasskóla 1826. Var bókavörð-

ur og afgreiðsluritari á einkaskrifstofu kon-

ungs og etazráð að nafnbót. Andaðist 30.

marz 1872, 68 ára.

— 158, 9. 1. a. n.: Móðurætt Andresar lögrétturaanns mun rétt

talin, þvi að í Manntalinu 1703 er Halldóra

Jónsdóttir (raóðir hans) hjá honura á Krögg-

ólfsstöðura 1703, 88 ára gömul.
— 164. Aptan við 11. 1. a. n.: Dóttir Georgs H. Waage og syst-

ir Ólafs Waage prófasts var Frederikke

Kathrine (j 1905), er átti Edvard Holm há-

skólakennara i sögu 1 Kaupraannahöfn.
— 167, 8. 1. a. n.: Porsteinn Hákonarson tók próf i dönskum

lögura 15. marz 1748 með 2. einkunn.

— 176, 10. 1. a. n.: Dagbjört 1. Dagbjörg.

— 178, 10. 1. a. n.: Margrét á að vera: Guðrún.
— 216, 13.— 14. 1. a. n.: Halla raóðir Sveins prófasts Simonarson-

ar var Bjarnadóttir Porleifssonar og alsystir

Sigríðar raóður Oddbjargar konu Guðna
Eirikssonar.

— 216, 12. ]. a. n.: Pað er réttara, að Eirikur Guðnason hafi

búið i Miðey i Landeyjura. Hann var á lifi

1649, 82 ára.

— 218, 19. 1. a. n.: Hún 1. Hann.
— 221, 4. 1. a. o.: Asmundur lögréttumaður i Laugardalshól-

um, er siðar bjó i Krisuvik, var ekki son

Porsteins Asmundssonar frá Minnivöllum,

heldur Porsteins Jónssonar i Fellskoti i

Biskupstungum og Hallberu xAsraundsdótt-

ur, en það getur samt vel verið, að petta

sé saraa ættin.

— 222, 18. 1. a. n.: Hannes son Bjarna Porgrímssonar i Haga
bjó á StóruvöIIura á Landi, og var son hans

Magnús á Kýraugastöðum, faðir Gisla, er

par bjó síðan.

— 225, 14. I. a. n.: Pað sést af Manntalinu 1703, að ívar í

Skáldabúðum hefur verið son Bjarna Ingi-

raundssonar í Miöhúsura i Eystrihrepp og

Helgu Oddsdóttur, svo aö hann hefur verið

dótturson en ekki sonarson Odds i Jötu,

sera óvist er um, að hafi verið son Jóns

lögréttumanns á Grafarbakka. Dóttir Odds
raun og verið hafa Sigriður, er átti Einar
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Olafsson í Ási í Ytrihrepp, og var þeirra

son Oddur i Ási, en hann var ekki son Ein-

ars Oddssonar i Hamarsholti (sbr. bls. 592,

10. 1. a. o.), en liklega systurson hans. All-

miklar likur eru fyrir þvi, aö Oddur í Jötu

faðir Gissurar og Porsteins, hafi verið

sami maöur og Oddur ívarsson Bergsteins-

sonar skálds blinda Porvaldssonar (sbr. hér
áður bls. 833), en ura pað verður pó ekkert

fullyrt meö vissu að svo stöddu.

Bls. 230, 9. 1. a. o.: Séra Böðvar Eyjólfsson var prestur í Saur-

bæ á Hvalfjarðarströnd.

— 241, 4.—5. I. a. n.: Það má telja með öllu áreiðanlegt, að

séra Jón í Laugardælum og séra Rögnvald-
ur í Möðrudal hafi verið sj'nir séra Orms
Porvarðssonar á Reynivöllum.

— 247. Jón Björnsson sýslumaður i Arnespingi hefur verið

son Björns Guðnasonar i Ögri.

— 256, 1 /. I. a. n.: Geirlaug Pálsdóttir, er giptist Jóni Egils-

syni 1685, hefur ekki verið dóttir Páls Ög-

mundssonar á Loptsstöðum, og premenn-
ingsskyldleika peirra verður pvi að vera

öðruvísi háttað en par er gizkað á.

— 258, 10. 1. a. n.: Séra Sveinn á Kálfafelli var Árnason (ekki

Jónsson, sbr. og bls. 255 7. 1. a. n.). Margrét
Gisladóttir ekkja Árna Sveinssonar frá Kálfa-

felli er lalin f. k. Stefáns Gunnarssonar
Skálholtsráðsmanns í Oddgeirshólum, og

scra Gisli Árnason pá stjúpson hans, sbr.

Bisks. II, 652. Par er rangt, að Guðrún
Gisladótlir sýslumanns Sveinssonar hafi átt

Stefán Gunnarsson eptir sira Gisla, pvi að
s. k. Stefáns var Guðrún Gisladóttir bisk-

ups, ekkja Gisla sýslumanns. Síðustu 2 lín-

urnar á bls. 258 ))S. ro. Guðrúnar
pau h\.(( ættu pví að falla burt. Sarakvæmt
pessu á og ))fyr(( í 11. I. að falla burt.

— 259, 16. og 7. I. a. n.: Miðfelli I. Miðey.
— 263, 16. I. a. n.: systir 1. systur.

— 267, 3.-4. I. a. n.: Pað voru peir Þorraóður og Teitur, er

áttu vopnaviðskipti saman í Tunguey, er

Teitur ætlaði að flytja paðan burtu hey
raeð valdi. Veitti Porraóði betur í pví ein-

vígi, og fékk Teitur skeramdaráverka i

peirri viðureign.

— 285, 17. 1. a. o.: Jón rektor Porkelsson dó 5. raai (ekki 5.

april) 1759.



VI. B.



849
IV B.

f^rri hluta 18. aldar eru búsettir á Álpta-

nesi tveir menn, er hvortveggja heita Svein-

björn Oddsson, svo aö alls eklíi veröur

fullj'rt, að faðir Póröar hafi verið þessi

Sveinbjörn Oddsson frá Akrakoti Bjarnason-

ar. Pess skal getið, að faðir Odds Valgarðs-

sonar (bls. 357) gæti verið sá Valgarður

Porgeirsson, er býr í Nýjabæ i Garðahverfi

1681 (en ekki Valgarður Jónsson í Borgar-

holti) og hefur ef til vill verið fööurbróðir

Porgeirs Pórðarsonar, föður séra Guðlaugs

i Görðum, og Valgarðsnafnið þannig komizt

inn i ælt Sveinbjarnar Oddssonar, og skyld-

leika hans við séra Guölaug verið þannig

háttað (þeir þremenningar), Pó skal ekk-

ert um það fullyrt.

Bls. 363, 9. I. a. n.: Halldór Pálsson Melsleö átti son, er komst
til aldurs.

— 399, 3. 1. a. o.: Oddríðar 1. Oddfriðar.

— 411—412. Aths. i 2. neðanm.gr. er að sumu leyti ekki rétt.

Paö er að minnsta kosti víst, að As-

mundur lögréltumaöur var ekki son Por-

steins Ásmundssonar (sjá hér áður bls. 846).

En Porsteinn Jónsson faðir hans getur vel

veriö bróðir Porleifs Jónssonar föður Niku-

lásar á Arnarstöðum, og þeir Ásmundur lög-

réttumaður og Nikulás þvi bræðrasynir.

— 417, 12. 1. a. o : Hómfriður 1. Hólmfríður.
— 418, 3. I. a. n.: Sæmundur Jónsson var prestur i Keldna-

þingum og var dæmdur frá prestsskap.

— 423, 13. I. a. n.: Porgrimur Oddsson lögsagnari var ættaður

að norðan, son Odds Arnfinnssonar sýslu-

manns Jónssonar og bróðir Halldórs, er

átli Guðrúnu dóttur Gunnars Gíslasonar á

Víöivöllum.

— 436, 21. I. a. n.: S. k. Erlings Eyjólfssonar lögréttumanns

var Guðný Hallsdóttir, og hefur séra Gísli

verið einkason þeirra, en hin börnin öll

(Jón, Hannes, Sigurð, Ingibjörgu, Agötu,

Kristinu og Guðrúnu) hefur Erlingur átt

með Ingibjörgu f. k. sinni. Nafn s. k. Erl-

ings sést i Manntalinu frá 1703, og er þá
Agata ein heima ógipt af f. k. börnum Erl-

lings, en barn hans og Guðnýjar ekki talið

annað en Gisli. Er þetta til leiðréttingar

við Alhs. á bls. 441.

— 442, 18. 1. a. o.: Jón Guðmundsson íaðir Latínu-Bjarna bjó
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á Hyrningsstööum í Reykhólasveit um 1730.

Bjarna var vísaö úr skóla vegna tornæmis

1732.

Bls. 455, 11. 1. a. o.: Pað mun réttara, að Snorri faðir í)rnólfs á

Helluvaði hafi verið Bjarnason.

— 455, 11. 1. a. n.: Guölaug s. k. Porsteins á Hæli var dóttir

Örnólfs Gislasonar i Heysholti, en ekki Orn-

ólfs Snorrasonar. Bróðir Guðlaugar var

Grimur Örnólfsson (sbr. bls. 455).

— 456, 16. 1. a. o.: Sigurði Pórólfssyni I. Sigmundi Þórólfssyni.

— 457, 13. 1. a. o.: S. k. Jóns Magnússonar var Pórunn Sig-

urðardóttir Xúpssonar; þ. d. mun hafa ver-

ið Ragnhildur f. k. Björgólfs Jónssonar á

Yztaskála.

— 460. 3. neðanm.gr.: Jason West á Núpi s. m. Guðnýjar

Magnúsdóttur var son Guðmundar Jasons-

sonar West á Stokkseyri og f. k. hans.

Hann var stúdent úr Skálholtsskóla. Mun
hafa andazt um 1725.

— - 472, 19. 1. a. o.: Brynjólfur faðir séra Jóns á Eiðum var son

Markúsar Pórðarsonar á Ægissíðu i Holt-

um og Gunnvarar Brynjólfsdóttur. F*ad

sést af Manntalinu 1703, og hefur ekki fyr

kunnugt verið.

— 502. 1. neðanm.gr.r Sbr. leiðrctting á bls. 791, 3. aths.

— 538, 20. 1. a. n.: Ólöf kona Erlends Sigurðssonar á Sperðli

var dótlir séra Magnúsar Sveinssonar i

Stóradal, en ekki séra Magnúsar Oddsson-

ar, þótt Espólin telji svo (sbr. bls. 401).

— 543, 10.— 12. 1. a. o.: Pelta skipunarbréf Hákonar er í Bréfa-

bók Fuhrmanns 1719, bls. 258, og er þar

beinlinis talað um Ólaf sýslumann sem lát-

inn. Hann hefur pvi andazt snemma árs

1719.

— 609, 18. I. a. o.: Jón Vigfússon, er átti Marinu Jónsdóttur,

bjó í Teigi í Fljótshlíð. Son peirra Björg-

ólfur í Teigi og síðar á Yztaskála, lærði

um hrið i Hólaskóla. Var tvikvæntur. Son

hans með s. k., Póru Oddsdóttur, Jón i

Vatnahjáleigu faðir Magnúsar s. st. föður

Guðbrands í Hól í Landeyjum, föður Guð-

brands í Arabæjarhjáleigu í Flóa. En dóttir

Jóns Björgólfssonar var Marín, er átli Sæ-

mund á Kalmanstjörn Eyjólfsson Egils-

sonar; meðal barna peirra: Jón á Húsa-

tóptum í Grindavik íaðir Sæmundar á Járn-
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geröarstödura föður Bjarna skólakennara í

Hvík. Framætt Björgólfs hefur ekki áður
kunn verið.

Bls. 615, 9. i. a. n.: Sarakvæmt Manntalinu frá 1703, er fengin

sönnun f\TÍr því, að sú getgáta er rctt, að
roaður Margrétar hafi verið Húni Odds-
son, því að þau Margrét búa þá á Bú-
landi í Skaptártungu. Hefur Húni verið
son Odds Húnasonar, er býr á Hátúni í

Landbroti s. á., þá talinn 70 ára, en kona
hans Ingibjörg Runólfsdóttir 66 ára. Par er

þá Jón Húnason sonarson þeirra 5 ára garaall.

— 616. Aptan við 16. 1. a. o.: Laundóltir Porleifs Einarssonar
var Kristbjörg, er átti Eyjólf Bjarnhéðins-
son á Gufuskálum í Garði.

— 618, 10.— 12. 1. a. n.: Einar son ísleifs sýsluraanns er ekki

sá Einar ísleifsson, er fær kongsleyfi 27.

nóv. 1706 (sbr. Lagas. M. Ketilss. III, 426)

til að kvongast Kristinu Bjarnadóttur syst-

kina- (ekki systur) -barni sínu, þótt svo sé

talið í flestum ættatölum, heldur er sá Ein-
ar = Einar ísleifsson, síðar lögréttumaður
á Suðurreykjum i Mosfellssveit, er átti Krist-

ínu Bjarnadóltur frá Asi i Holtum Gisla-

sonar, og voru þau svstrabörn (sbr. bls. 534
—53Ö).

— 633, 20. 1. a. o.: Pað cr vist, að Ögniundur á Hafranesi var
Eiríksson.

— 658, 14.— 15. 1. a. o.: Steingrímur sá, sem hcr er getið, var
Steingrímur Þorsteinsson, bróðurson Bessa
sýslumanns Guðmundssonar. Hann kora í

Skálholtsskóla 1720 og var þar 5 vetur(1720
—1725) átti eptir einn vetur i skólanum, er
hann flæktist i málið, og varð þvi aldrei

stúdent. Bjó síðar i Borgarhöfn i Suður-
sveit. Laundóttir hans með Valgerði Jóns-
dóttur, systur Gunnars á Dyrhólura, en raóð-
ur Mensalders Rabens auðga i Papey var
Olöf, er átti Jakob Porvarðsson á Búlands-
nesi, þeirra son var Benedikt prestur á
Hálsi i Hamarsfirði.

— 679, 14. I. a. o.: 75 st. I. 83 sl.

— 695, 13. 1. a. n.: Meðal barna Porsteins í Firði og Úlfeiðar
var einnig:

ddd. Porsteinn i Firði. Dóttir hans Prúð-
ur átli séra Porstein á Skorrastað
Benediktsson Iðgrétturaanns í Ytri-
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Skógum Högnasonar prests í Eyvind-
arhólum Amundasonar, þeirra son
Benedikt prestur á Skorrastaö faöir

Solveigar konu síra Jóns Hávarösson-
ar í Eydölum, Sigríöar konu Sveins

Sigurössonar á Brekkuborg í Mjóa-

firði, Guðnýjar konu séra Pórarins Er-

lendssonar á Hofi og Guðnýjar ann-

arar, konu Sveins Jónssonar á Kirkju-

bóli i Norðfirði.

Bls. 704, 5. 1. a, n.: Séra Narfi er dáinn fyrir 1703. Börn hans
og Sigriðar Hinriksdóltur: Hinrik, Por-

steinn, Guðmundur og liklega Astriður, en

óvist um Herborgu. Synir Hinriks Narfa-

sonar: Pórður á Eyjólfsstöðum og Narfi á

Utnyrðingsstöðum.
— 713, 16. 1. a. n.: Meöal barna Einars Gislasonar á Höskulds-

stöðum er ótalinn Sigurður, er bjó i Mjóa-

nesi með móður sinni, en Vigfús bróðir

hans bjó þar ekki.

— 713, 15. 1. a. n.: Hóseas Bjarnason á að vera: Hóseas

Björnsson.
— 714, 20. 1. a. o.: Kona Halls var Guðný Sigfúsdóttir. Hallur

bjó á Sleðbrjót.

— 714, 17. 1. a. n.: Maður Solveigar Sigurðardóttur var Tunis

(ekki Tómas) Guðmundsson á Brekku i

Hróarstungu.
— 715, 19. 1. a. n.: Björnsdóttir 1. Bjarnadóttir.

— 715, 7. 1. a. n.: Pað er ekki rétt, að Guðmundur i Fremra-

seli hafi verið son Finns Porgrímssonar,

heldur son Finns Guðmundssonar á Skeggja-

stöðum á Jökuldal, og bróðir séra Sigfúsar

á Hofteigi og séra Porgríms föður Finns í

i Virkishólaseli.

— 716, 20.—21. 1. a. o.: Benedikt á Tjarnarlandi var Rafnsson

(ekki Runólfsson). Son hans og Herborgar

var Rafn faðir Benedikts á Kolsstöðum föð-

ur Þórarins alþm. í Gilsárteigi.

— 717, 21.—22. 1. a. o.: »Guðrún (dd) og Magnús annar« (ee)

mega liklega falla burtu úr tölu barna Run-

ólfs og Herborgar, en i þeirra stað koma:
(dd) Margrct, dó 1795, 31 árs, og (ee) Björg,

átti Guðmund Jónsson á Hallfreðarstöðum,

þeirra son Runólfur á Porvaldsstöðum faö-

ir Olafs bókhaldara (sjá bls. 716).

— 720, 1. og 2. neðanm.gr.: Jakob Hildibrandsson lögréttumað-

ur andaðist um 1650. Var útlendur að ætt
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(þýzkur) frá Hamborg. Hann fóstraöi Ás-

mund Jónsson lögréltumann á Ormarsstöð-

um (sbr. Alp.bók 1G60 nr. 38).

BIs. 723, 17. I. a. o.: Paö er skakkt hjá Boga, að Margrét kona
Hildibrands Eiríkssonar hafi verið dóttir

séra Árna Sigurðssonar yngra á Skorrastaö.

Hún var dóttir séra Árna Sigurðssonar

eldra.

— 724, 8. 1. a. n.: Séra Sigurður Ketilsson á Skeggjastöðum

dó í desember 1730.

— 725, 10.—11. 1. a. a. o.: í stað Ingigerðar og Kristinar, sem
taldar eru dætur Jakobs i Skálanesi, mun
réttara að telja Ingiriði og Steinunni.

— 726, 6. 1. a. o.. Guðrún 1. Guðný.
— 729, 3. 1. a, n.: Ólafur lögrétturaaður á Ketilsstöðum hefur

ekki verið son Péturs eldra á Torfastöðum
Bjarnasonar sýslumanns á Bustarfelli, held-

ur sonarson hans, son Péturs Pcturssonar

(s. bls. 14. 1. a. n.) á Torfastöðum og Hall-

gilsstöðum og Helgu Bessadóttur prests á

Sauðanesi Jónssonar, systur Elizabetar, er

átti Pórarinn Pórarinsson á Ketilsstöðum,

og þangað flutti Olafur frá Kóreksstöðum
1736 eptir lát Pórarins og eptir beiðni Eliza-

betar móðursj'stur sinnar, enda er Olafur

kallaður frændi hennar í bréfum um þessi bú-

staðaskipti hans(i Bréfabókum Jóns biskups

Árnasonar). S. m. Helgu Bessadóttur hefur

verið Sigurður forleifsson í Böðvarsdal,

og fengu þau konungsleyfi til giptingar 2.

april 1712 (Lagas. M. Ketilss. III, 448), þólt

Sigurður og f. m. hennar væru þremenn-
ingar. Mun þessi Sigurður því hafa verið

son Porleifs Eirikssonar prests Ketilssonar

(sbr. hér áður bls. 718 og Sigriður í 13. 1.

þar a. o. eiga að vera Sigurður). Málfriður

sú, sem hér (bls. 729 5. I, a. n.) er talin

laundóttir Péturs eldra, hefur verið hjóna-

bandsbarn.
— 746, 11.—12. I. a. o.: Kona sú, er Árni i Höfn átti launbarn-

ið með, var Pórunn (ekki Jóhanna) Ólafs-

dóttir, móðir Ólafs Hallgrimssonar í Húsa-
vik, sbr. bls. 729—730 n. m.

— 747, 3.—4. I. a. o.: Koaa Brynjólfs lögsagnara var Guðleif

Pétursdóttir, er andaðist á Seljamýri í Loð-
mundarfirði 1785, 77 ára.— 748, 7. 1. a. n.: Eyjum I. Eydölum.
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Bls. 749, 2. og 3. aths. n.ra.: Jón Thorlacius mun ekki hafa

siglt til náms við háskólann. Sá Jón Jóns-

son, sem skrádur er par i stúdentatölu 2.

nóv. 1698, mun vera Jón son Jóns prests

Hjaltasonar i Saurbæ 1 E^'jafirði. Hann
andaðist i stórubólu. Jón Thorlacius er

fæddur um 1678, pvi að hann er talinn 25

ára 1703 og bjó pá á VíðivöUum, en

skömmu siðar (1704 eða 1705) hefur hann
tlutt að Berufirði.

— 749) 1. 1. a. n.: Gróa Árnadóttir lifði mann sinn, Hallgrim

sýslumann, og bjó eptir hann á Berunesi.

Er par enn 1743.

— 750, 11. 1. a. n.: Vigfús mun hafa andazt í apríl 1744, rétt

áður en hann átti að útskrifast. Var gáfu-

piltur, en Jón bróðir hans tornæmur, og
var pvi visað úr Skálholtsskóla 1743.

— 752. 1. n.m.gr.: Séra Einar prófastur á Hofi i Vopnafirði

telur paö áreiðanlegt, að Jórunn s. k.

Bessa sýslumanns hafi verið dóttir Péturs

Asmundssonar á Ej'vindará og Porbjargar,

eins og eg hef ætlað.

— 753, 18. 1. a. n.: Bessi sýslumaður er enn á lifi 1. júni 1723,

ritar pá undir bréf á Skriðuklaustri ásamt

sýslumönnunum Porsteini Sigurðssyni og

Jens Wium (sbr. Bréfabók Euhrmanns arat-

manns 1723 bls. 479—480), en hefur andazt

siðar á pvi sama ári. Er dáinn fyrir 9. okt.

— 753, 12. 1. a. n.: Peder Wium faðir Jens sýslumanns var

yfirskoðandi (Ober-Visiteur) við hermanna-
skrásetningu i Kaupmannahöfn, og var á

lifi fram yfir 1720.

— 756, 9. 1. a. n.: Kristin 1. Kristrún.

— 760, 11. I. a. n.: Jón Sigurðsson andaðist i Holti i Mýrdal

4. ágúst 1767, og var greptraöur við Sól-

heimakirkju 9. s. m. (Sbr. J. S. 479 8^0. í

Lbs. eptir tilvisan dr. Jóns Porkelssonar

landsskjalavarðar).



Epti rmáli.

í Æfiágripi Boga á Staöarfelli hef eg geliö þess, aö eigin-

handarrit hans af Sýsliimannaæfununi yfir Jand allt, hafi eptir

lát hans koniizt í eign tengdasonar hans, Jóiis Péturssonar yfir-

dómara, síðar háyfirdómara, er var alkunnur fróðleiksmaöur, og

kunni manna bezt að meta öli íslenzk fræöi forn og ný. Sýnir

það Ijósast áhuga hans i sHkum efnum, að hann brauzt i þvi

að gefa út ársrit aðallega til að koma á prent ýmsum fornskjöl-

um og íslenzkum sagnafróðleik, þar á meðal ættatölum, og mátti

þó ganga aö því visu, aö útgáfa sHks rits mundi ekki verða

neinn gróðavegur, því að svo lítill, sem áhugi manna nú er á

sHkum fræðum, þá var hann þó margfalt minni i þann tíð meöal
almennings. En þótt Jón Pétursson skaðaðist töluvert á þessu
tímariti sínu, hélt hann þvi samt úti 4 ár, og gat lokið þar við

að prenta sýnishorn af Sýslumannaæfum Boga yfir Múlasýslu
cptir hinu fyrra uppkasti höfundarins, en J. P. var ekki kunn-
ugt um, að til væri annað fyllra handrit. Ritaði hann stutt-

ar skýringar við Sýslumannaæfirnar 1 Múlaþingi, sem prentaöar
eru í I. árg. Tímarits J. P. 1869, bls. 45-46. II. árg. 1870, bls. 51

—73, III. árg. 1871, bls. 61-75 og IV. árg. 1873, bls. 85—104 med
viöauka. Sýnishorn þetta féll ýmsum þá vel í geö, og varð til

þess að ýta undir J. P., að reyna að koma öllu ritinu á prent.

Bauð hann þá bókmenntafélagsdeildinni i Reykjavik allar Sýslu-

mannaæfirnar til prentunar fyrir 30 kr. hverja prentaða örk, og
var þvi boði tekið á aðalfundi félagsins 8. júli 1879.') Var
Magnús Stephensen yfirdómari, siðar landshöfðingi, þá forseli

deildarinnar, og mun hann hafa verið hlyntur þvi, að félagiö

1) Samkvœmt fundargerðiniii (i funcialjók félagsins) liefur verið lalað uni
á þessuni fundi, að allt ritið kæmi út á l', áruni i þremur 8 arka lieptum, eða
alls 24 arkir, eða þá á 2 árum, ef 10 arkir kænui út á ári, og er það dálitið^

skritinn reikningur. Virðist fundarniönnum hafa verið harla óljóst um stærð
ritsins, og hefði sá fundur liklega aldrei samþykkt að gefa Sýslumannaæfirnar
út, ef menn hefðu vitað, að þær mundu verða stærri en eitt einasta 20-24 arka
hindi.
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rédist í þessa útgáfu, sem var því virðingarverðara sem deildin

hér hafði þá ekki raiklu fé úr að spila til bókaútgáfu.i) Og svo
myndarlega var at staö farið, að 1. hepti, er kom út 1881, var
fullar 18 arkir að stærð með aUmiklum skýringum og viöauk-
um eptir Jón háyfirdómara. En með því að upphaf Sýsiumanna-
æfanna (Ura sýsluraenn í Múlaþingi) var þá ekki alls fyrir löngu
komið á prent í Tímariti útgefanda (1869—1873), var nú byrjað
aptast á handrití Boga, þ. e. á Pingeyjarsýslu, og svo næst á Eyja-

fjarðarsýslu o. s. frv., öfugt við röð höfundarins, er byrjað hafði

á Múlaþingi. Var þetta fyrirkomulag nokkuð annkannalegt og
ekki laust við að valda nokkrum glundroða á frumritinu, en það
varð samt útgáfunni í heild sinni til happs, því að hefði þá verið

byrjað á Múlasýslura og haldið svo áfrara sólarsinnis kringum
land, eptir þessu saraa frumhandriti (fyrra uppkasti Boga), þá
hefði sú útgáfa, allt vestur að Dalas^'slu, verið litilsvirði í sam-

anburöi við útgáfuna á þessu svæði nú, eptir siðara uppkasti

Boga, sem eykur hið fyrra svo feikilega raikið.^) Pað varð þvi

verkinu til stórmikils gróða, að félagið skvldi ekki byrja á

Múlasýslunum.

1883 kom út 2, hepli I. bindis (Skagafjarðar- og Húnavatns-

sÝslur) sýnu stærra en hið fyrra, raeð skýringura og viðaukum
Jóns háyfirdóraara, sera viðasthvar eru mjög skýrandi og raik-

ilsverðar við þetta 1. bindi. 1884 kom út registur eða réttara

sagt registurs-ágrip yfir þelta bindi, er eg samdi veturinn 1883—

1884, með aðstoð bekkjarbróður míns, Magnúsar Blöndal Jóns-

sonar, nú prcsts i Vallanesi, og vorum við báðir þá i 4. bekk

lærða skólans. Eptir það varð 4 ára hlé á útgáfunni til 1888, að

1. hepti II. bindis kora út (Barðastrandarsýsla), en 1891 kora út

2, hepti (ísafjarðars^'sla), og var þá hætt við útgáfuna að sinni

1) ('iela niá þess, að skómmu siðar en Bókmenntarélagiö liafði ákveðið aö

gefa út Sýslumannaæfir, reit séra Matthias Jocliumsson, þáverandi ritstjóri Pjóð-

ólfs, skorinorða og ágæta hvatningargrein i blaðið 8. júni 1880 (Pjóðólfur XXXII.

árg. bls. 61—62) um, að félagið ætti að halda frani þeirri stefnu, er það þá hafi

tekið með útgáfu Sýslumannaa-fanna, að gefa út óprentuð handrit, sagnfræðilegs

efais eptir látna höfunda, t. d. séi-a Jóns prófasts Ilalldórssonar i Hitardal og

ýmissa fleiri frá 18. öld, æfisögur Daða fróða, sögur Gisla Konráðssonar m. íl.,

og tekst séra Matthiasi vel upp i þeirri grein, enda er honum islen/.k saga og

annar slikur fróðleikur runninn i merg og bein. Grein þessi er einnig að þvi

leyti eptirtektarverð, að þar kemur cinna fyrst fram hugmyndin um sameining

bókmenntafélagsdcildanna i eitt fclag i Reykjavik, að viðbættu Pjóðvinafclag-

inu, og vildi scra Matthias láta þetla sameinaða félag nefnast Þjóðmennlafélag

og vinna svo ósleitulega að útgáfu islenzkra bókmennta, einkum í sagnfræði.

2) Hversu mikill þessi munur er geta menn bezt scð á þvi, að bera saman
textann um sýslumenn i Múhiþingi i Timariti J. P. I.—IV. B. við samskonar

texta i þessari útgafu eptir liinu fyllra handriti Boga (Ll)s. 384— 1)86 Ito.), og sést

þá bezt, hve aukningin er niikil alstaðar. Og likt er hlutfallið i öörum sýslum,

cr viðaukarnir ná ylir, en þetta fyllra b.andrit var ekki kunnugt fyr en cg tók

við útgáfunni.
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i niiðju kafi'), bæði sakir fjárskorts í fclaginu, og svo eflaus

meðfram vegna þess, að útgefajidinn, Jón háyfirdómari, var þá
rajög farinn að heilsu og kröptum, sem eðlilegt var, nær áttræð-

ur maður, og gat því ekki séð um útgáfuna lengur. Og því er

pað, að svo tiltölulega fáar athugasemdir eru við 1. hepti þess

bindis (1888) og þó cnn færri við 2, heptið (1891) síðasta heptið,

sem hann sá um útgáfu á. En þvi má ekki gleyma, að það var
hann, sem fyrstur vakti eptirtekt á hinni stórmiklu þýðingu
þessa verks íyrir sögu vora, og lagði liina siðustu krapta sína

Iram til þess að það gæti komið fyrir almenningssjónir. Var nú
og æfidagur hans að kveldi kominn, þvi að hann andaðist, eins

og kunnugt er, 16. ian. 1890, réttra 84 ára gamall, eptir langt og

trúlega unnið æfistarf.

Eptir 10 ára hlé á útgáfunni tók aptur að komast hreyfing

á, að henni yrði haldið áfram og átti Hafnardeild bókmenta-
félagsins þar upptökin. Var ályktað á fundi þar í deildinni 15,

maí 1901, að mæla fram með því viö Reykjavíkurdeildina, að
hún tæki til nánari hugleiðinga, hvort ekki væri fært að halda
sem fyrst áfram útgáfunni. Hélt þá stjórnarnefnd Reykjavíkur-
deildarinnar fund 7. júli s. á., og var hinum þáverandi forseta

(Eiriki Briem) þá falið að komast eptir, meö hverjum kjðrum
handritiö fengist undirbúið lil prentunar, en það var þá komið
i mina eign. Skýrði forseti frá þessu á aðalfundi deildarinnar

8. s. m., og taldi fundurinn sig hlynntan þvi, að útgáfunni yrði

haldið áfram. Leitaði þá forseti til min um tilboð að takast

verk þetta á hendur, og gerði eg kost á því, þó með verulega
minni ritlaunum, en áður höfðu greidd verið, svo að framhalds-
útgáfan þyrfti siður að stranda kostnaðar vej^na, sem hún ella

mundi að likindum gert hafa. Var og þessu tilboði minu tekið

af stjórnarnefnd deildarinnar 14. marz 1902, og svo samþykt til

fullnustu á fyrra aðalfundi hennar 19. s. m. Hefur útgáfan síð-

an haldið stöðugt áfram, en dræmt nokkuð, þannig að sum árin

hafa komiö út að eins 5 arka hepti og þaðan af minna, en mest
10—12 arkir i senn.

Fj'rsta heptið, sem eg annaðist um, var 3. hepti II. bindis
(Strandasýsla), er kom út þegar árið 1902. Næsta ár, 1903, kom
út 4. heptið (fyrri hluti, Dalasýslu-) og 1904 5. heptið ásamt viö-

, auka, þ. e. siðari hluti Dalasýslu og var þá H. bindinu lokið.

Var þá og ekki lengur haldið áfram að prenta eptir handriti

1) Til þess tíma var litiö pientað i prentsmiðju ísafoldar, en er útgáfan
hófst aptur, var það fyrst prentað i prentsmiðju Pjóöólfs (II. B. 3. og 4. hepti,

III. B. 1. h. og nokkuð af 2. hcpli: 1902—lOOii), en upp írá þvi i Gutenbergs-
prentsniiðju (190()-1915).

2) Til að annast útgáfu þess heptis (II. B. J)ls. 4(i5—5C1) fékk eg Jósafat
Jimasson ættfrœðing, nú i Ameriku, sem þá var i þjónustu minni, með því að
«-g var þá öðruni störfum hlaðinn. Hefur hann ritað fróðlegar og mjög itar-

55
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mínu, er lagt hafði veriö til grundvallar fj-rir útgáfunni alt þang-

að til, pví að nokkru áöur en eg tók að sjá um útgáfuna, hafði

eg veitt pvi eptirtekt, að í Landsbókasafninu (nr. 384 4to. etc.) var

annað og f^-Ura handrit af Sýslumannaæfunum, með eigin hendi

Boga, alla leiö vestur að Dalasýslu, og pótti mcr pvi einsætt, að

leggja petta siðara uppkast til grundvallar við útgáfuna upp frá

pví, eins og eg hef gert, en sleppti alveg f^rra handritinu við

útgáfu III. og IV. bindis, pvi að par er ekkert, sem ekki er miklu

f^Ilra og betra í pessum kafla Landsbókasafns-handritsins (nr.

384, 385 og 386 4*0.). En allar Sýslumannaæfirnar eru gefnar út

eptir eiginhandarriti Boga.

Árin 1905, 1906, 1907 og 1908 kemur IIL bindið út í 4 hept-

um, og tekur yfir Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, Mýra- og

Borgarfjarðarsýslu. Vildi eg láta Gullbringu- og Kjósarsýslu

fylgja pvi bindi, pví að mér var kunnugast, hvað verkinu leið,

og pá hefðu öll 4 bindin orðið hér um bil jafnstór. En páver-

andi forseti (Kr. Jónsson) úrskurðaöi, að svo skyldi ekki vera.

Útgáfa pessa IV. bindis, sem nú er lokið, hefur gengið frem-

ur dræmt, pvi að hún hefur staðið yfir 7 ár (1909—1915 incl.),

og hefur valdið pví pröngur fjárhagur fclagsins sum árin. Er

paö bindi i 7 heptum og nær yfir GuIIbringu- og Kjósarsýslu.

Arnessýslu, Rangárvallasýslu, Vestmannaeyjar, Skaptafellss<'slu

og Múlas5'slur. Og nú er verkinu, pó án registurs, lokið 34 ár-

um eptir að 1. hepti pess kom út. En ritið er allt um 175

arkir, auk registurs,') sem hlýtur aö verða rajög umfangsmikið

sakir hins mikla aragrúa af nöfnum. En verkið kemur ekki að

fullura notum, fyr en nákværat registur er koraið yfir pað allt.

Munu pá margir geta náð par einhverstaðar i einhvern práð til

að rekja æltir sinar eptir, og á pað atriði lagöi eg mesta áherzlu

í athugaseradura mínum, að færa ættirnar sera lengst niður,

annaðhvort til núlifandi manna, eða pá svo langt, að sem flestir

ættu hægt með að ná par í einhverja grein af ættstofni síuum,

legar skýiingar við þetla liepti, þvi að hann var einkar vel að sc'r, scrstaklega i

ættum licr á landi á fyrri öldum, t. d. 14. og 15. öld, og hafði rannsakað þau

efni, eptir því sem föng voru fyrir hendi i Isl. Fornbrcfasafni. Og þótt sumar

getgátur hans séu nokkuð djarfar og hæpnar, þá er vist, að margt, sem hann

hefur atliugað, er áreiðanlega rélt, þvi 'að maðurinn var stórfróður og stálminn-

u'^ur, og var leitt, að þeir hæíileikar lians liafa ekki orðið til meiri nola en raun

hcfur á orðið. Hann liefur og ritað viðaukann framan við Strandasýslu í 3.

hepti 2. bindis (II. B. bls. 252-261).

1) Pað mun láta nærri, að um helmingur ritsins scu viðaukar og athuga-

semdir við texla Boga, það er að segja til jafnaðar i því öllu samanlögðu, þótt

hlutfallið milli texta og viðauka sé misjafnt i hverju einstöku })indi. Ætlazt

er til, að registrið vcrði scrstakt bindi (V. B.). — Við band liinna 1 bind-

anna œttu menn að ga-ta þess, að láta titilblöðin fylgja hverju hepli, lil þess að

"eta scð, hvenær þau cru prenluð, þvi aö viö það miðast hið nýjasta cfni livers

lieptis, er lesandinn verður að taka lil grcina, með þvi að öU bókin hefur kom-

ið ut á svo löngu ára))ili.
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því aö mér var það íullkomlega Ijóst, að þess yrði langt ad

biða, að gefin yrði út nokkur allsherjar ættatölubók fyrir land

allt, og ætlaði pess vegna Sýslumannaæfunum að vera fyrst um
sinn eins konar handbók i islenzkri ættfræði, þótt ófullkomin sé

hún vitanlega og par vanti margt og mikið, sérstaklega á Norö-

urlandi og um BarÖastrandar- og ísafjarðarsýslur, eða áður en

eg tók við útgáfunni, þvi að þá voru ekki ættirnar raktar jafn-

ítarlega, eða færðar eins langt niður, eins og eg gerði. Hins

vegar hef eg lagt minni áherzlu á að auka við sjálfar æfisögur

sÝslumannanna i texta Boga, og optast látið mér nægja, aö leið-

rétta það, sem eg hef mishermt fundið í fljótu bragði, bæöi i

ártölum og öðru fleiru, þvl að hefði eg til muna farið að hrófla

við frásögn Boga, þá hefði veriö réttara að semja æfisögurnar

alveg upp að nýju, en pað gat auðvitað ekki komið til greina

eptir fyrirkomulagi verksins. Pessu er einnig svo háltað, að

æfisögurnar standa til mikilla bóta við frekari rannsókn eptir

ýmsum heimildarritum (frumheimildum), er Bogi haföi ekki aö-

gang að, og veit eg, að enn standa hér og hvar í textanum óleið-

réttar ýmsar smávillur og misfellur, einkum i ártölum o. fl., er

stafar frá skökkum heimildum, er Bogi hefur farið eplir. En
full lagfæring á sliku verður að bíða n^'rri og itarlegri rann-

sókna. Samt sem áður verður petta æfisagnasafn Boga góð

undirstaða og leiðbeining fyrir pá, er síðar rannsaka pelta efni

nánar. Par sem eg hef orðið var viö, að Bogi hafi beinlínis

sleppt úr einhverjum sýslumönnum, pá hef cg auövitað bætt

peim við og eins talið ýmsa lögsagnara, er hann hefur látið

ógetið, en að elta alt slíkt uppi er ógerningur i skjótu bili og

enda óparft. En 1 framhaldsviðaukana við hverja sýslu eptir

að Boga pr\'tur, eða næstliðin GO—70 ár, hygg eg, að ekki vanti

neitt verulegt. í viðaukum peim og athugasemdum við allt

verkið, er fylgja pessu IV. bindi pess, hef eg leitazt við að leið-

rétta pað, er eg hafði sjálfur veitt eptirtekt, að mishermt væri

eða aörir bent mér á, og eins aö auka ýmsu viö, er eg við nán-

ari alhuganir og samkvæmt nýjum heimildum haföi fundið,

meðan stóð á útgáfu verksins, par á meðal sumt eptir Manntal-

inu 1703, sem reyndar kom nokkuð seint í leitirnar, og er auk

pess ekki enn komið hingað til lands, svo að eg hef að eins scð

dálitið afskriptarágrip af pvi,') og hefur petta merka manntal,

sem ætti að prentast i heild sinni, pvi miður komið Sýslu-

mannaæfunum til oflitilla nota.

1) Ritað í Höfn haustið 1914 af lir. Pélri Zúplióniassyni, seni leyföi mér að

skyggnast i það, og er cg lionuni þakklátur fyrir það. Pess má geta, að séra

Einar prófastur Jónsson á Hofi i Vopnalirði, seni er allra nianna fróðastur um
ættir Austfirðinga, sendi mér nú i vor nokkrar leiðréltingar við IV. B. C. hepli

(Múlasýslur), er eg þakka lionuni fyrii-, og tolc eg það ílest til greina i síðasta

soijinu (bls. 852-8.5.3J.

55*
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Um gildi pess, sem e« hef lagt til þessa verks — og þaö er

ekki svo lítið að vöxtunum að minnsta kosti — ætla eg sjálfur

ekki að dæma. Mér d\lst það alls ekki, að þar muni finnast hér

og hvar ýmsar smávillur, sérstaklega í yngri ættfærslunum, —
en tæplega til muna í höfuðættfærslunum eða eldri kjnþáttunum,
— pvi aö fj'rir slik sker er aldrei hægt aö sj'nda með öllu, þrátt

fyrir alla alúð og vandvirkni. En ókunnuglega kæmi mér það

fj'rir, ef reglulegar kórvillur eða stórvillur, sem miklu máli skipta,

f^'ndust þar að nokkru ráði, Og það þykist eg gefa sagt með sanni,

að það sem eg hef unniö að Sýslumannaæfunum hefur kostað

raig mikla f^'rirhöfn og víðtækar, timafrekar rannsóknir, enda

hygg eg, að mér hafi allvíða heppnazt að greiða úr allpýðingar-

miklum vafaspurningum um ættir manna, er áður var mjög tví-

sýnt um, og eins að rekja suma ættliði, er áður voru litt eða

raeö öllu ókunnir. Og pykir mér vænt um að hafa að pessu

leyti greitt dálítið götuna f^'rir peim, er siðar leggja stund á

slik fræði. Vona eg fastlega, að ritsafn petta — Sýslumanna-

æfirnar — verði heldur til pess að glæða áhuga manna til að

leggja raeiri rækt við pessar fræðigreinar — islenzka sögu og

ættvisi — , er hingað til hefur verið oflitill sómi sýndur, og of-

lítil rækt Iðgð við af hálfu pings og pjóðar, pví að litt sæmir

að gera fræöi pá að hornreku. Geti sá lilli skerfur, sem eg hcf

lagt fram i riti pessu eitthvað stuðlað nð meiri áhuga og réttari

skoðun á pessum efnum, pykist eg ekki hafa unnið fyrir gig.

líeykjavik 21. júni 1015.

Hannes Porsleinsson.
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